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

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT
A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 28 DE FEBRER DE
2012.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent
a la sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2012, es pregunta si existeix
alguna objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En
compliment de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al
Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Comencem l’Ordre del Dia de la sessió ordinària del Ple del mes de març i, tal
i com havíem aprovat en l’anterior sessió de Ple, arrel d’una moció i de també
un acord de la Junta de Portaveus, iniciarem aquest Ple amb un minut de
silenci en record a dues víctimes de la violència masclista, una que es va
produir el dia 17 de març a Fuengirola, a Màlaga, i el dia 25 de març també
una dona assassinada a Tolosa, per la seva parella i, per tant, farem aquest
minut de silenci.

MINUT DE SILENCI

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Bé, ara sí, hem comenta la Sra. Secretària, el Sr. Ibañez,
donem per acceptat el seu càrrec com a membre de la Junta, el felicitem i
esperem que tingui una bona feina.
En tot cas, comencem ja amb l’Ordre del Dia del Ple ordinari del mes de març,
amb l’apartat de participació ciutadana.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DICTAMEN 1.PETICIÓ DE PARAULA DEL SR. R.F.F, EN NOM I
REPRESENTACIÓ DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE BELLVITGE,
PER TRACTAR EL TEMA DEL C.A.P. DE RBLA. MARINA DE BELLVITGE.
En relació a la petició de paraula sol·licitada pel Sr. R.F., en nom i
representació de la Asociación de Vecinos de Bellvitge, es produeixen les
intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs té la paraula el Sr. R. ¿está? ¡Ay sí! no te veía R., es que de
lejos ya la cosa se va complicando.

SR. R.F.
¿Qué tiempo tenemos?

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí, ya puedes empezar.

SR. R.F.
El tiempo que tenemos digo, para no pasarnos.

SRA. ALCALDESSA
Cinco minutos.

SR. R.F.
Vamos a hablar dos, no sé si es posible extender un poco más la cosa.
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SRA. ALCALDESSA
Pues os repartís el tiempo.

SR. R.F.
Bien, voy a intentar ser breve. Buenas tardes ciudadanas, ciudadanos, bueno
pues hoy seguimos estando en lucha en Bellvitge, pero me voy a referir a
unos hechos que ocurrieron el día 22, que los que estamos ocupando el CAP
de Bellvitge nos dirigimos a la sede del Partido Popular de Barcelona, para
que se nos diera una explicación de un documento entregado en el
Parlamento y en nuestro ambulatorio, por las señoras diputadas del Partido
Popular, Sonia Esplugas y Eva García, un documento que presuntamente es
falso.
El recibimiento que nos hicieron fue apoteósico, con seis furgones de
antidisturbios de los mossos d’esquadra, como si fuéramos terroristas, primera
humillación. Cada coche de mossos d’esquadra me parece que tiene 16,
bueno pues yo creo que eran más que manifestantes que habíamos allí.
Vamos a ver, si a los de Bellvitge se nos puede acusar de algo, es de luchar
en la dictadura por eliminar viviendas de Bellvitge y hacer equipamientos.
Mirad, los que estamos aquí somos los que fuimos el otro día a la sede del
Partido Popular, todos tenemos más de 65 años, no somos sospechosos
absolutamente de nada, porque no hemos creado disturbios en ninguna parte,
yo no sé porqué ocurrieron estos hechos, de los que alguien tiene que dar
explicación.
Bueno, estuvimos luchando para tirar las viviendas abajo y hacer más
equipamientos, en la dictadura evidentemente, para nuestro barrio. Entre otros
el ambulatorio de Rambla Marina, en el que llevamos luchando cinco meses y
que nuestro gobierno de CiU con otras complicidades, nos lo quiere cerrar. Yo
creo que no hay derecho a que se nos esté tratando de esta manera.
El recibimiento que nos hicieron, bueno ya dije que fue apoteósico, ya lo he
explicado, es que no estoy acostumbrado a leer un papel, siempre hablo
por…, pero bueno, despues de un tira y afloja para que nos recibieran, y
despues de pedirnos el carnet como si fuéramos delincuentes, yo no sé si
consultaron a la Dirección General de Seguridad para ver si éramos
sospechosos, bueno, y de tenernos un rato allí esperando, una humillación
más, nos recibió un señor que ni siquiera se identificó y no sabemos el cargo
que tenía. Este recibimiento fue de pie, en un recibidor que tenía dos metros
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cuadrados, que teníamos que estar pegados unos a otros, porque las cuatro
personas que nos recibieron, más dos mossos d’esquadra, no teníamos
espacio ni para respirar, esto es humillante, y para nosotros, evidentemente,
ha sido un desprecio absoluto por parte del Partido Popular. Así que esto es lo
que queremos denunciar ante este Pleno, ante vuestras señorías, para que
sepan la catadura moral y política del Partido Popular, que quede bien claro.
Bueno, y ahora como ya he terminado mi alusión y como lo cortés no quita lo
valiente, le felicito a ustedes, los del Partido Popular, por las elecciones
andaluzas. Gracias.

SR. T.D.
Bueno, buenas tardes…

SRA. ALCALDESSA
Si puede decir su nombre, para que quede constancia en el Acta.

SR. T.D.
Me llamo T.D., vecino de Bellvitge. Buenas tardes concejalas, concejales,
bueno, buenas tardes, a los concejales, concejalas y a la Alcaldesa. Como
bien sabe, el día 28 de febrero vinimos aquí y pedimos la palabra, el día 28 no
hacía 152 días, como hace hoy, que estamos los vecinos y vecinas
reivindicando que reabran el consultorio de Bellvitge, hoy llevamos 152 días
luchando para que reabran nuestro consultorio. Cuando un vecino pidió la
palabra, le pidió a la Alcaldesa que hiciera una petición a nuestro Molt
Honorable President, Artur Mas, y a fecha de hoy no tenemos ninguna
respuesta, ni nada, o sea, que no sé si es que se ha puesto en contacto con
usted o es que el Sr. Artur Mas es tan prepotente que ya no hace caso ni a los
socios del Partido Popular, que también han hecho petición, ni a usted como
Alcaldesa, y creo que la Alcaldesa de la ciudad de Hospitalet tiene un peso
bastante importante en lo que es el Estado Español y en Cataluña.
Hay en el Ayuntamiento de Barcelona, la oposición del Ayuntamiento, obliga a
CiU para tener siempre abierto el CAP de Guineueta. Nosotros, los vecinos y
vecinas de Bellvitge, hemos venido varias veces aquí al Consistorio, hemos
venido a este Ayuntamiento, y le hemos dicho que a ver de qué manera y
forma nos podían ayudar, y ahora le pedimos que este Consistorio haga
exactamente igual que lo que ha hecho la oposición en el Ayuntamiento de
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Barcelona, que han sido el PSC, el Partido Popular, Iniciativa y Unidad para
Barcelona. Pedimos que hagan exactamente igual, que pidan que el CAP de
Rambla Marina lo vuelvan a reabrir, esto es una petición que le hacemos los
vecinos y vecinas, esto fue, lo pone, la oposición del Ayuntamiento de
Barcelona obliga a CiU a tener siempre abierto el CAP de Guineueta, esto es
la petición que le hacemos en base al CAP de Guineueta.
Después el día 22, el jueves pasado, el Parlament aprueba la resolución…

SRA. ALCALDESSA
Han finalizado el tiempo, yo le pediría, en todo caso,…

SR. T.D.
Bueno, pues termino, sí, termino. En el tema del CAP de La Florida, Esquerra
Republicana el día 22, presentó, en la Comisión de Sanidad, una
interpelación, la cual todos los partidos políticos lo aprobaron, el Partido
Popular, Esquerra Republicana, Iniciativa y el PSC, a excepción de
Convergència i Unió. Ahora está a expensas de que, como en la Comisión de
Sanidad se aprobó, está a expensas de que el Parlament lo apruebe. Pedimos
que lo mismo que en este caso, también lo mismo que en el de Guineueta,
pedimos a los partidos políticos que tienen representación en el Parlament,
que hagan exactamente igual, que pidan una interpelación para que el CAP
de Rambla Marina se vuelva a reabrir, porque el CAP de Rambla Marina de
momento no está cerrado, estamos los vecinos y vecinas dentro, día y noche,
pidiendo que vuelvan nuestros médicos de cabecera y los especialistas.
Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, pel posicionament, Sr. Juan Carlos del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias, más que para el posicionamiento, por alusiones. Respecto a las
medidas de seguridad, o sea, no es que el PP haya puesto las medidas de
seguridad que hayan puesto, sino que eso ya está acordado y eso lo lleva a
través del departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya, no es el
PP el que dice tráigame uno o tres camiones, eso es así, o sea, no decidimos
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nosotros. Y bueno, oiga, yo le digo que eso funciona así, porque funciona así,
puede usted opinar como quiera, pero es que funciona así, el departamento
de Interior de la Generalitat establece cual es la seguridad de las sedes de
todos los partidos en Cataluña, y eso es así.
Y respecto a, usted ha dicho catadura moral y política, mire, yo ya le anuncio
que, para que sepa usted donde está el PP, de aquí y de allá, en el próximo
Pleno vamos a traer una moción en defensa del CAP de la Marina, en este
Pleno, y la va a traer el Partido Popular. Y además, mire, ya he hablado con
nuestra diputada para que lo traslade, la votación que se lleve a cabo aquí,
que la traslade luego al Parlament de Catalunya, para que, como usted acaba
de decir, se defienda también en el Parlament de Catalunya. Ese el
planteamiento del Partido Popular de Hospitalet y lo será también del Partido
Popular en el Parlament de Catalunya, defenderemos el CAP de la Marina.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna paraula més? Sra. Borràs, no? Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
No, yo creo que estamos, efectivamente, y ya llevamos muchos plenos en los
cuales los vecinos de Bellvitge vienen a manifestarse y a recordarnos su
lucha, que no hace falta volver a decir una vez más el gran trabajo que se está
haciendo en defensa de la sanidad pública de todo Hospitalet, particularmente
en Bellvitge, pero yo creo que están hablando en nombre de toda la ciudad y
de la sanidad pública de la ciudad, y yo creo que debe constar en Acta la falta
de respeto absoluta, que estamos teniendo por parte del gobierno de
Convergència i Unió, yo creo que es insólito, hasta hoy, en la trayectoria
democrática, la falta de respuesta. Uno puede estar de acuerdo o puede estar
en desacuerdo, pero lo que no habíamos visto hasta ahora, es que un
gobierno haga oídos sordos al trabajo y la reivindicación durante 152 días, y la
ocupación de vecinos de un espacio público, durante 152 días, y que haga
oídos sordos a esa reivindicación. Por puro ejercicio democrático, yo le
pediría, una vez más, a la Sra. Borràs, le pediría una vez más que haga todo
lo que esté en su mano para que la Conselleria de Salud reciba, no solamente
a los vecinos, sino que escuche a este Ayuntamiento, porque hay que
recordar que este Ayuntamiento ya ha presentado y aprobado mociones para
que el CAP se mantenga abierto, yo creo que la segunda ciudad de Cataluña
merece un mayor respeto por parte del govern de la Generalitat.
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Por tanto, el compromiso de este grupo político seguirá siendo como hasta
ahora, y seguiremos insistiendo en todos los canales públicos, en todos los
canales institucionales, para que el govern de la Generalitat esté a la altura de
la dignidad de la segunda ciudad de Cataluña.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies. Sí que ara intervindré, més que res, perquè fins ara jo em sembla
que el que han dit els veïns, doncs ho hem respost en d’altres ocasions i és el
que hem vingut fent, demanar al Sr. Salmerón una cosa que ja han fet en
d’altres ocasions, i que vostès saben que, per part nostre, hem fet arribar,
doncs l’interès per part dels veïns, de poder parlar amb el departament,
interès per part dels veïns per poder parlar amb el departament, però també
diguem-ho clar, amb el departament ja han parlat, perquè han parlat amb el
Secretari del departament, el Sr. Francesc Sancho, una altra cosa és que
l’acord al qual no s’ha arribat, podríem dir, doncs no satisfaci, però el que no
es pot dir és que no s’ha rebut, perquè hem anat en dues ocasions al
departament de Sanitat a parlar amb ells, i aquesta és una realitat. Una altra
cosa és que no hagi donat els fruits que tots haguéssim volgut, no? És a dir,
que uns i altres haguéssim trobat un camí d’entesa, en el sentit de dir,
escolti’m, doncs aquest acord és una cosa que hi estem d’acord tots. Però el
que no es pot dir és que no s’ha rebut i, per tant, jo aquí si que, per fer honor a
la veritat, vull deixar-ho clar, perquè hi ha veïns que hi són aquí, que saben
perfectament que han estat rebut, perquè han assistit a aquesta reunió. Això
en primer ordre.
En segon ordre, jo entenc el que vostès manifesten, que és que volen el CAP,
no només obert, sinó el CAP tal i com estava abans, això és el que demanen
vostès que estan aquí i altres veïns del barri de Bellvitge, però el que és una
realitat és que el CAP no està tancat i que està fent un servei que vostès...
S’escolten crits entre el públic.
Hi ha unes especialitats, que jo entenc, insisteixo, que estan en el seu dret de
demanar que hi hagi el mateix servei que hi havia abans, però la realitat és la
que és. Gràcies Sra. Alcaldessa.
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SRA. ALCALDESSA
A veure, si us plau, una miqueta de silenci i de tranquil·litat. Sra. Dolors
Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, sí que és cert que tenim constància de
quina és la seva situació, ens passem sovint i coneixem quina és la situació i
quines són les seves reivindicacions. Mirin, interpel·lacions i mocions hem fet i
hem fet tots els grups polítics, hem fet aquí, hem fet al Parlament, bé si vostès
no han fet deu ser alguna cosa personal, però vull dir que no és una qüestió
que sigui massa significativa la que es proposa. El que sí que és cert és que
s’ha trencat un model, que era el model de consens, els veïns no estan per
parlar amb el Sr. Sancho, tot i que segurament els va atendre, però les
conclusions que van treure són realment molt desafortunades. Els veïns el
que volen és parlar amb els màxims responsables, volen parlar amb el
Conseller, volen parlar amb el President de la Generalitat, ja estan lluny els
temps aquells en què la Consellera de Sanitat venia a l'Hospitalet, parlava
amb els veïns i arribava a acords, acords que segurament no satisfeien a cap
de les parts de forma absoluta, i això és un pacte i això és un acord.
Però ara les decisions s’han pres de manera unilateral i són decisions que no
s’accepten per part dels veïns i les veïnes de Bellvitge, nosaltres hem estat
sempre d’acord en què hi hagi un pacte entre els veïns i salut, i nosaltres, com
a PSC, acceptarem aquest pacte. I no es pot dir que t’ha rebut el President, no
es pot dir que t’ha rebut el Conseller, quan t’està rebent gent del departament,
però no són les màximes autoritats, que és el que reivindiquen els, en aquest
cas, veïns i veïnes de Bellvitge.
Ens satisfà la seva lluita, ens satisfà tot el coratge que hi estan posant, però
no els obliguin a eternitzar en aquesta lluita, responguin i responguin d’una
manera clara, contundent, i per les màximes autoritats, que en tenen dret, són
els seus responsables polítics, en tenen dret els ciutadans de ser rebuts per
les màximes autoritats, fins i tot, pel President de la Generalitat, tot i que,
l’expresident ja hi va aparèixer, no estaria de més que també ho fes el
President actual.

SRA. ALCALDESSA
No sé si el Sr. R. havia tornat a demanar la paraula.

…/…

10

SR. R.F.
Dos cositas nada más. Bueno, en principio, mirar, hemos ido a todos los sitios,
al Parlamento, a las sedes de Convergència dos veces, y ha habido un furgón
de policía, un furgón, el mosso d’esquadra que estaba allí de paisano, o dos
de ellos, nos dijo que era obligados por el Partido Popular, seis furgones, por
dieciséis personas ¿sabéis lo que representa eso? Éramos unos ciento
treinta, ciento treinta que estamos aquí ¡estamos aquí coño! Vamos a ver,
entonces, bueno disculpad si digo algún taco, que no es así como tú dices,
que tenían que defender no sé qué fortín allí, allí no había ningún castillo que
asaltar, ni ningún fortín, íbamos para que se nos diera una explicación, que
todavía la estoy esperando. Ese documento ¿es falso o no es falso? Quiero
saberlo en este Pleno de una puñetera vez, por parte de Convergència i Unió
y por del Partido Popular ¿cuál es el documento?
Estuvimos en el Parlamento, con la Presidenta del Parlamento, que también
quiso tendernos puentes para hablar con Boi Ruiz, tampoco nos ha
escuchado y dijo que sí, que nos daba la razón, que nos iba enseguida a…,
aquí todo Dios nos escucha, nos da la razón, pero el problema sigue ahí y
nadie nos hace caso ¿me explico? Entonces, esas dos cositas, lo de los
mossos d’esquadra que fue una auténtica vergüenza, de verdad, y lo del
documento aclarádmelo de una puñetera vez, que yo me vaya contento,
porque si una diputada me trae un documento a mi casa, a mi CAP, quiero
creer que es bueno, hombre, si no creo en mi diputada, que es una
representante popular, del pueblo ¿en quién voy a creer? por Dios. Pero
todavía creo que es la Sra. Meritxell Borràs que tiene otro documento,
nosotros también tenemos otro documento firmado en todas las páginas, se lo
hemos llevado a la señora del Parlament, y dijo que ese era el auténtico, que
el otro que estaba firmado por detrás es manipulado, bueno, pues quiero de
una puñetera vez que se nos diga aquí a los vecinos, cuál es el bueno, porque
el CAP de Bellvitge en el bueno, en el que está firmado en todas las hojas, no
aparece para nada. Y engaños no, más engaños no, porque nos han hecho
quizás estar un mes más, esperando a que ustedes nos solucionen el
problema y veo que no, nos han liado un mes, o mes y medio más, y no
podemos estar allí eternamente. Díganos todo sus señorías, unos y otros, si
están en serio para que abran el CAP o no, pero dígannoslo, no nos
entretengan por favor. Gracias.

SR. T.D.
Sra. Meritxell Borràs, la petición que le hemos hecho, en este caso, a la
Alcaldesa y a usted en persona, es que queremos que nos reciba nuestro
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Presidente y nuestro Conseller, porque con los demás sí que hemos tenido
reunión, con el departamento hemos estado reunidos, y estamos avanzando
porque, gracias a los vecinos y a las vecinas, hoy día los usuarios de
Hospitalet se están haciendo audiometrías y campimetrías, y estamos
trabajando conjuntamente, eso hemos avanzado, pero hasta ahí, ahora
necesitamos llegar a donde tenemos que llegar, a nuestro Presidente y a
nuestro Conseller, que para eso están ahí, para que reciban al pueblo.

SRA. ALCALDESSA
Per part d’algun grup, volen fer alguna consideració o alguna matisació? Si no
es así, yo simplemente para información, porque me había preguntado el Sr.
Tomás, muy directamente, si habíamos hecho la gestión, y por supuesto para
aclarar que, evidentemente, hemos trasladado la petición de reunión, por
parte de los vecinos, hacia la Conselleria de Salut, para hablar de este tema.
Y ustedes saben perfectamente que, de momento, lo que se nos ha
trasladado es que la persona responsable, máxima responsable de este tema,
que es la Sra. Carme Esteve, es la que se reúne con los vecinos para tratar
de esta cuestión.
Yo me puedo hacer responsable de lo que de mi depende, y ustedes saben
que siempre que han pedido una reunión como Ayuntamiento, conmigo como
responsable, la han tenido, y me consta que, si no estoy ahora equivocada,
mañana tenemos una reunión para hablar como Ayuntamiento y ver en qué o
cómo o de qué forma, podemos resolver el conflicto que, evidentemente, no
solamente ustedes están luchando y nosotros estamos ahí, pues dando el
soporte que podemos dar, creo que cuando dicen que nadie les hace caso, yo
creo que no es así, evidentemente claro que hay gente que les hace caso, lo
que sí que también es cierto es que, a pesar de su reivindicación y de la lucha
que llevan en estos 152 días, no ha habido un resultado en el sentido que
ustedes plantean y que han planteado desde el primer momento. Creo que,
bueno, la mejor forma de resolver las discrepancias, es sentarse en una mesa
e intentar llegar, en fin, a acuerdos.
Y, en ese sentido, hombre, ustedes llevan 152 días luchando, espero que no
tengan que seguir luchando demasiado, sí que yo tampoco tiro la toalla, en el
sentido de que voy a continuar insistiendo para que ustedes puedan ser
recibidos por la máxima autoridad del govern de la Generalitat, por el
President, si no es así, a través de la Conselleria de Salut, a través del
Conseller, y que lo antes posible podamos sentarnos todos en una mesa y
llegar a alguna solución que pueda satisfacer las necesidades de los vecinos y
que pueda satisfacer, en fin, a todos los grupos.
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Recordar, y esto se lo digo al Sr. Juan Carlos del Río, porque a veces parece
que se nos vaya la memoria, es decir, creo que no será por falta de mociones
en este Ayuntamiento, no creo que ahora necesitemos llevar más mociones,
porque mociones para que ese CAP no se cierre, yo ahora no me atrevería a
decir, pero seguro que más de una se ha aprobado en este Ayuntamiento.
Bueno, Sr. del Río, ya lo veremos, hombre, me cuesta mucho creer que en
152 días y habiendo hablado del CAP de Bellvitge en este Pleno, cada Pleno
que ha habido desde entonces, no hayamos llevado ninguna moción y que no
hayamos hecho ningún tipo de resolución. En fin, bueno, a ver, que si usted
presenta una nueva moción, no se preocupe, el Partido Socialista la votará a
favor, en eso no tenga ninguna duda, pero nosotros votaremos a favor en el
Pleno y los diputados socialistas votaran lo mismo en el Congreso y en el
Parlament de Catalunya. Por tanto, nosotros no vamos a engañar a nadie,
hacemos lo mismo en el Ayuntamiento de Hospitalet que en el Parlament de
Catalunya, a mi me gustaría que todos los grupos, que todos y cada uno de
los grupos, fuéramos tan coherentes y hiciéramos lo mismo aquí que en el
Parlament, por tanto…
Aplaudiments.
Creo que tendremos otras ocasiones para poder seguir hablando y, en todo
caso, bueno, pues creo que han dejado ustedes claro cuál es su posición y
cuál es…, lo siento Sr. R., que no qué ¿perdón?
Parla el Sr. R.F. sense micròfon i no s’entén el que diu.
A ver, Sr. R., usted tiene todo el derecho del mundo a poder expresar y
preguntar lo que usted considere. Los grupos políticos, bueno, tenemos
también el derecho a contestar, o no, a lo que ustedes plantean, en este caso
he preguntado…
S’escolten crits entre el públic.
Bueno, yo si ustedes quieren tomar la palabra…, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Yo no consiento, para mí, el mío es el bueno, y el mío
lo defenderé aquí y en el Parlament de Catalunya, y ya le digo, para mí, el mío
es el bueno.
S’escolten crits entre el públic.
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SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs, usted quiere…, volia comentar alguna cosa.

SRA. BORRÀS
Sí, amb tota sinceritat…

Parla una senyora del públic sense micròfon i no s’entén el que diu.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, por favor.

SRA. BORRÀS
Amb tota sinceritat, jo no vull entrar en quin és el document bo i quin és el
dolent, quan un va a un notari i firma un document, firma a tots els papers, jo
crec que amb això responc al que se’ns pregunta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Secretària continuem amb l’Ordre del Dia.

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
Bé, li donem la paraula a la Sra. Mercè Perea, per explicar una mica el punt
número 3.
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SRA. PEREA
Gràcies Sra. Alcaldessa, i breument. En el dictamen número 3 es dóna
compte de l’aprovació provisional de la liquidació del pressupost de l’exercici
2011, i en breu convocarem la Comissió Especial de Comptes per procedir a
l’estudi del Compte General, a on es troba dintre la liquidació, amb tots els
documents que a l’efecte es composa. A grans trets podem dir que les xifres
de la liquidació del pressupost del 2011, estan en línea amb el que ja es va
preveu en el Pla de Sanejament 2011-2014, que preveia un resultat negatiu i
que vam aprovar el passat mes de desembre.
En concret, el romanent de tresoreria per despeses generals és negatiu, i està
xifrat en 7,2 milions d’euros. Si recordem la premissa de la qual es partia en
l’aprovació dels pressupostos pel 2011, era una situació econòmica on es
preveia que no podríem comptar amb taxes de creixement positiu, com així ha
estat. Per això, ja vam plantejar un pressupost basat en la contenció de la
despesa i alhora la reformulació de la mateixa en termes d’eficiència
organitzativa i amb projectes d’austeritat. Així com vam prioritzar d’allò que és
veritablement imprescindible per a un govern d’esquerres, que és la protecció
dels tres àmbits cabdals per la cohesió social, polítiques socials, educació, i
totes aquelles iniciatives pel foment de l’ocupació. Faré un breu esment del
pressupost del 2011, on l'Ajuntament va destinar un 66,3% del pressupost a
prestació de serveis relacionats amb polítiques socials, un 66,3% que
suposava 123, 2 milions d’euros.
Com deia, l’estructura excessivament rígida i, com ja he dit en vàries
ocasions, que fixa la normativa d’hisendes locals, no permet la reducció
dràstica de la despesa, que permeti l’ajust d’aquestes, de forma ràpida, a les
circumstàncies que van passant any rere any. Bàsicament ha estat un treball
continuat al llarg dels darrers anys, d’anar reduint i anar centralitzant totes
aquelles despeses, per tal de millorar l’eficàcia i la reducció.
Aquestes xifres negatives que s’emmarquen de la liquidació del pressupost
2011, s’emmarquen clarament en la tendència de la baixa d’ingressos propis.
Concretament parlem de l’ICIO i de taxes, de l’ICIO que és l’impost de
construccions. Ara bé, si parlem d’impostos propis, com l’impost de béns
immobles, l’impost de vehicles o el de l’increment de valor del terreny, aquest
han tingut un comportament força positiu.
En el cas de les despeses, el percentatge de la gestió ha estat d’un 95,71%,
complint, per tant, en quasi la totalitat dels compromisos adquirits al llarg del
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2011. Recordar senzillament que en el 2010, el grau d’execució va ser un punt
percentual i escaig menys.
També és força positiva la dada del resultat de la gestió recaptadora de
l'Ajuntament, sobretot tenint present els moment de crisi que estem vivint i
l’afectació que això té sobre la capacitat de pagament de les famílies i les
empreses. S’ha recaptat el 91,1% del total d’ingressos liquidats corresponents
als ingressos propis, impostos, taxes i preus públics. Aquest alt nivell de
recaptació municipal ha donat com a conseqüència que l’execució del
pressupost de caixa, la gestió de tresoreria, cobraments menys pagaments,
doni un resultat positiu de més de 6 milions d’euros, la qual cosa ha permès
mantenir un adequat període de pagament a proveïdors i intentar complir amb
les mesures que va imposar la Llei de Morositat 15/2010, a les
administracions.
Per tant, i per no allargar-me més, iniciem en aquests moments, properament
el calendari per a la constitució de la Comissió Especial de Comptes.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament de tots els dictàmens de la Comissió de
Presidència i Economia, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Ens donem per assabentats del 2, 3, 4 i 5, i ens abstenim del 6 i del 7.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve o Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Ens donem per assabentats del 2, 3, 4 i 5, i votem
favorablement del 6 i del 7.

SRA. ALCALDESSA
Per part de Convergència i Unió, Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Ens donem per assabentats també en el dictamen 2,
3, 4 i 5, i ens abstenim en el 6 i en el 7.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, nos abstenemos en el 6, 7, nos damos por enterados del resto, y
permítame hacer un pequeño discurso respecto al 3, todo y que es un dar
cuenta, dado que es la liquidación del presupuesto.
Bien, respecto al dictamen de liquidación del presupuesto hay que decir que,
una vez más y como cada año, el pago de las multas que se imponen, pues
no funciona. El 95% de las multas que hoy se ponen en la ciudad de
Hospitalet, se prevé que no se cobrarán, el 95% de esas multas impuestas
son de dudosa provisión, y consideramos que, hombre, como cada año es lo
mismo, pues ya es hora de que se adopte alguna solución que mejore esa no
provisión de un 95%. No puede ser que ser incívico en la ciudad de Hospitalet
salga gratis.
Así mismo, vemos como cada año no se ejecutan las inversiones previstas,
sino que se retrasan de un año a otro, de forma que se incumple el llamado
principio de anualidad presupuestaria y que se traduce en lo que desde
nosotros consideramos que es una ineficacia en la gestión. El cuadro
comparativo de cobertura presupuestaria del año 2008 al 2011, marca la clara
tendencia de necesidad de financiación, una necesidad de financiación debida
a que los gastos siguen aumentando, a la vez que los ingresos continúan
bajando. Y esa tendencia de incremento del GAP entre gastos e ingresos,
provoca un mayor gasto financiero y, por consiguiente, la necesidad de una
mayor necesidad de financiación. Si observamos las ratios financieras sobre
el endeudamiento, vemos que los ingresos se mantienen, mientras que los
gastos se incrementan, generando una caída en el ahorro y, con ello,
problemas a la hora de cubrir las cargas financieras, los préstamos. Y es esa
tasa de ahorro neto negativo, la que nos lleva a esa necesidad de un plan de
saneamiento para corregir la situación económica de este Ayuntamiento.
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Y acabo diciendo que este Ayuntamiento se ha salvado en el último minuto, y
me explicaré muy brevemente. La situación actual del Ayuntamiento es tal que
la operación de crédito para cubrir el déficit previsto de casi tres millones de
euros, resultaba ser insuficiente y, por tanto, necesitábamos ampliarlo. Esa
necesidad de ampliar el crédito era debido a que el déficit real, no coincide
con el previsto, ustedes pensaban tener un déficit de tres millones de euros,
cuando en realidad este Ayuntamiento tiene un déficit no de tres, sino de siete
millones de euros, y ante esa situación económica del Ayuntamiento, se veía
abocado a solicitar una operación de crédito, para hacer frente a un resultado
más negativo de lo que en principio se había previsto.
Pero esto era antes, ahora el gobierno central del Partido Popular aprueba un
Real Decreto, que es el 7/2012, por el cual el gobierno del Partido Popular
crea un fondo para la financiación del pago de proveedores de los
ayuntamientos. Es decir, el gobierno central permite a los ayuntamientos
saldar sus cuentas con los proveedores, con el aval del Estado y, gracias a
esa decisión, no sólo se va a aligerar la situación económica de este
Ayuntamiento, sino que es previsible que podamos acabar con un remanente
positivo de tesorería, y de ahí lo dicho de salvados en el último minuto.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, alguna intervenció més? Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, dos puntualizaciones. Mire, en el ejercicio 2011, la recaudación de las
multas de circulación, se ha incrementado en más del doble, estamos
hablando de tres millones, no, mire, 262%, más del doble. No, no, escúcheme
una cosa, usted puede hacer las interpretaciones que quiera, usted me
habla…, aquí cuando se plantea el cálculo de las multas y demás, hay una
instrucción que lo regula, con lo cual lo que hacemos es aplicar esa
instrucción y punto, es una instrucción que es, evidentemente, legal, porque
llevamos muchísimos años aplicándola, y no tiene mayor trascendencia, que
usted le quiera encontrar la punta…
Y, muy brevemente, mire Sr. del Río, este Ayuntamiento tiene capacidad, lo
digo porque en breve se convocará un nuevo Pleno para aprobar un plan de
ajuste, que incluirá toda la relación de facturas que quedaban pendientes a 31
de diciembre, tiene posibilidad y tiene la capacidad de pagar las facturas que
debía a 31 de diciembre y estar al corriente. De hecho, en las operaciones
que se hacen con terceros, con proveedores, cumplimos bastante bien los
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ratios, no como otros ayuntamientos, no voy a decir el nombre, que tienen una
deuda de más de 1.300 millones de euros, y que son los culpables de que
realmente se diga que somos los ayuntamientos los malgastadores o los que
no actuamos correctamente, y usted eso, Sr. del Río, lo sabe. Mire, lo sabe,
Valencia, Madrid, son suyos, son suyos desde hace muchísimos años.
Este Ayuntamiento ha actuado correctamente, tanto con la presupuestación, y
fíjese que estamos en ratios de más del 90 y pico por ciento, tanto en
cumplimiento de previsión de ingresos, como de gastos. Yo le pediría que
fuera prudente, porque tenemos que esperarnos al día 30 de marzo, que
seguramente se adoptarán más medidas por parte del gobierno central, donde
veremos la magnanimidad de este gobierno. Dos puntualizaciones, la
magnanimidad de este gobierno pasa por cargarle, trasladarle el déficit a los
ciudadanos con un incremento del IRPF, por cierto, incremento que ustedes
dijeron que en ningún caso se iba a dar antes de las elecciones, y por cargarle
un 10% del IBI, por cargarle un 10% del IBI directamente, saltándose el
principio de autonomía local y saltándose la normativa.
Yo le digo, Sr. del Río, esperémonos a la cuenta general, esperémonos a los
acontecimientos, hemos tenido unas elecciones el domingo, vamos a ver qué
pasa en el Consejo de Ministros del viernes.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, sólo una pregunta ¿me está usted diciendo que no va a pedir los 12
millones de euros en facturas que va a pagar el Estado? ¿Es lo que me está
diciendo, que no los va a pedir? Porque de sus palabras deduzco que no hace
falta que este Ayuntamiento presente esas facturas y, por tanto, yo no sé qué
vamos a tener en el Pleno el día 30, me parece que es.

SRA. PEREA
Sr. del Río, se lo explicaré el día 30.
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SRA. ALCALDESSA
Bueno, pues queda ahí, a ver, ya le digo yo que el día 30 tendremos un
Pleno…, bueno, dejémoslo, el día 30 ya discutiremos de este tema. Yo sí que,
a ver, una matización, porque, a ver, puedo entender que el Sr. del Río,
bueno, pues yo creo que lleva bastantes años ya en el Ayuntamiento y
debería conocer algunos mecanismos, ya sé que los temas económicos son
un poco complicados y un poco enrevesados.
Pero a ver, que quede constancia y muy clara una cosa, las multas que
impone este Ayuntamiento bien impuestas están, otra cosa es que, por criterio
de prudencia, no, no, no, Sr. del Río, se le digo porque usted muy
alegremente…, le hace mucha gracia, pero las multas en este Ayuntamiento,
por un criterio de prudencia, cuando llega final de año, el señor Interventor,
por una normativa que si se aplicara en todos los ayuntamientos, mejor les iría
a muchos, también lo digo, aquí decidimos que las multas se provisionan
como que no se van a cobrar en un 95%, en un determinado tiempo, o sea, no
es que quiera decir que estén mal provisionadas, ni que no se vayan a cobrar,
simplemente que por un criterio de prudencia, se dan de baja esta serie de
ingresos. Eso, en todo caso, bueno, pues perjudica a los resultados que el
Ayuntamiento tiene, lo digo para que usted, en fin, lo tenga claro, que no se
piense que estas cosas funcionan así, porque nosotros seamos, en fin,
estemos viviendo en otra galaxia.
Quiero recordar también otra cuestión que es, mire, este Ayuntamiento, todos
sabemos y somos conscientes de que, evidentemente, con la crisis
económica y con la situación complicada general, evidentemente ha pasado
de tener unos resultados positivos, a unos resultados negativos, eso es
evidente. Pero también quiero advertir una cosa, los proveedores que trabajan
con este Ayuntamiento, están cobrando en un tiempo que es por debajo del
que la Ley marca, y esto lo saben ustedes, porque tienen toda la información,
no la tienen ahora desde que gobierna el PP, la han tenido siempre y saben
perfectamente que este Ayuntamiento es un Ayuntamiento que paga en
tiempo y en forma.
Que en este momento es cierto que, en fin, el Estado ha decidido abrir una
línea, que ya veremos, en todo caso, en fin, ya le digo que precisamente los
ayuntamientos catalanes no van a ser los que en más medida se acojan a
todo esto, sino van a ser otras comunidades y otras zonas de España, las que
se acojan, porque, bueno, están con unas deudas y con unos proveedores
que están hasta arriba, porque no cobran de los municipios y no cobran de las
comunidades.
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En todo caso, ya…, a ver, yo creo que hay una cuestión que, a ver, tenemos
que actuar con una cierta prudencia, esto de que, menos mal que ha llegado
el PP, porque nos ha salvado, hombre, ya lo iremos viendo, ya lo iremos
viendo. Aquí hay un tema que no se ha resuelto, que no lo ha resuelto ningún
gobierno de España, ni por parte del PP, ni por parte del PSOE, ni por parte
de nadie, que es la financiación local. Desde el inicio de la democracia, los
ayuntamientos tenemos una situación económica que ha sido, bueno, pues
como la caperucita, no, como la cenicienta de todas las administraciones y,
por tanto, hemos tenido que hacer, con muy pocos recursos, unos cambios y
asumir una serie de servicios que, seguramente, muchos de ellos están por
encima de nuestras competencias y por encima de lo que marca la Ley.
Hombre, a ver, está bien que ustedes estén contentos y muy satisfechos de lo
que el gobierno está haciendo, yo le pediría que, en ese sentido, bueno, pues
traslade al Partido Popular y al gobierno que, en ese sentido, ayuden a los
ayuntamientos, y cuando digo ayuden a los ayuntamientos, no lo estoy
pidiendo para el Ayuntamiento de Hospitalet, lo estoy pidiendo para todos. Me
gustaría que también, desde su grupo político y con la fuerza que ustedes
tienen en otras instituciones, como el Parlament de Catalunya, y con el apoyo
que le prestan a Convergència i Unió, también nos ayuden a que, desde la
Generalitat, se pague a los ayuntamientos aquello que nos deben. Porque,
seguramente, si la Generalitat de Catalunya nos hubiera pagado los 17
millones que nos debe, en este momento, ni tendríamos la necesidad de pedir
los 12 millones, ni tendríamos la situación económica que hoy tenemos.
Por lo tanto, seamos todos prudentes, creo que las cosas son complicadas y
son difíciles para todos, pero en todo caso, hombre, esto de que, menos mal
que ha llegado el PP para salvarnos, hombre, pues también me suena un
poco, en fin, bueno, el día 30 ya lo veremos.
Sra. Secretària.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 2.PER DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESCRIT DEL
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓ DE COMPETÈNCIES AMB LES
COMUNITATS AUTONÒMES I LES ENTITATS LOCALS DEL MINISTERI
D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, PEL QUAL COMUNICA A
AQUEST AJUNTAMENT LA MODIFICACIÓ EN EL REGISTRE D’ENTITATS
LOCALS RELATIU AL RÈGIM DE FUNCIONAMENT D’AQUEST
AJUNTAMENT.
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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:
DICTAMEN PER DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESCRIT DEL DIRECTOR
GENERAL DE COORDINACIÓ DE COMPETÈNCIES AMB LES COMUNITATS
AUTONÒMES I LES ENTITATS LOCALS DEL MINISTERI D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, PEL QUAL COMUNICA A AQUEST
AJUNTAMENT LA MODIFICACIÓ EN EL REGISTRE D’ENTITATS LOCALS
RELATIU AL RÈGIM DE FUNCIONAMENT D’AQUEST AJUNTAMENT.

Es dóna compte de l’escrit de data 6 de febrer de 2012, que ha tingut entrada en el
registre municipal el 20 de febrer de 2012, amb el núm. 7413, pel qual el Director
General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les
Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques posa en
coneixement d’aquest Ajuntament, la resolució d’aqueixa Direcció General per la qual
es modifica la inscripció del regim del municipi de L’Hospitalet de Llobregat al registre
d’entitats locals, pel que fa al règim del seu funcionament, a la vista de la publicació
de l’aprovació definitiva dels reglaments orgànics de govern i administració i del ple
en el Butlletí Oficial de la Província de 27.12.2011, passant a règim de funcionament
propi.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIO
DICTAMEN 3.QUE APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2011.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Resolució de la Tinent d' Alcalde d’Hisenda i Recursos
Generals número 1949/2012, de 24/02, es va aprovar la liquidació del
pressupost d’aquest Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2011.
ATÈS que l’ esmentada Resolució va adoptar-se complimentant i en
compliment dels articles 191.2 i 191.3 del Text Refós de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales (TRLRHL), i en aplicació de l' article 90.1 del Real
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Decreto 500/1990, de 20 de Abril, així com el previst en les Regles 345 a 354,
ambdues incloses, de la Instrucción de Contabilidad para la Administración
Local aprovada per Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de
17/07/1990 y Regla 34 de la Instrucción de Contabilidad per a la Central
Comptable d' aquesta Administració aprovada pel Plenari amb data
04/11/2003,amb les modificacions establertes per la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 2004, per la que s’aprova la
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.
ATÈS que de conformitat amb l' article 212.2 del TRLRHL, en relació a la
Regla 408,de la Instrucció de Comptabilitat per l’ Administració Local,la
Intervenció General d' aquesta Administració té l' obligació de formar el
Compte General abans del dia 1 de juny, amb els requisits que preveuen les
Regles 97 a 104, ambdues incloses ,de la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local de 23 de novembre de 2004,i a la que s' haurà d'
acompanyar les memòries i els estats integrats i consolidats així com la
documentació complementària que es determina a l' article 211 del TRLRHL, i
Regles 98 a 101,ambdues incloses de la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local.
ATÈS que aquesta documentació s’elabora per la Intervenció General
d'aquesta Administració i que és comprensiva de la documentació que preveu
l'article 209 del TRLRHL, i de les que conté les Regles esmentades en els
paràgrafs anteriors.
VIST l’informe emès per la Intervenció General d' aquest Ajuntament respecte
a la liquidació del Pressupost de l’exercici 2011.
VIST l' article 193.4 del TRLRHL pel que es refereix únicament a la liquidació
del Pressupost de l' Ajuntament.
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. DONAR-SE PER ASSABENTAT del contingut de la Resolució
d'aquesta Tinença d'Alcaldia número 1949/2012, de 24/02, per la que
s’aprovava la liquidació del pressupost d’aquest Ajuntament, corresponent a
l’exercici de 2011.
SEGON. CONVOCAR a la Comissió Especial de Comptes, a la qual s’ha de
remetre el Compte General d’aquest Ajuntament abans de l’1 de juny per al
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seu informe, en aplicació d' allò que disposa l' article 212.2 del TRLRHL.
TERCER. A L'ESMENTAT COMPTE GENERAL, s' hauran d'acompanyar els
estats i comptes a què es refereix l' article 209 del TRLRHL, desenvolupats a
les Regles 413 a 435, ambdues incloses, de la Instrucción de Contabilidad
para la Administración Local aprovada per Orden del Ministerio de Economia
y Hacienda de data 17/07/1990, amb les modificacions de la Instrucció del
Model Normal de Comptabilitat Local, de 23/11/2004 i s' haurà d' acompanyar
de les memòries i els estats integrats consolidats, continguts a l' article 211
del TRLRHL i Regles 98 a 101, ambdues incloses, de la Instrucción del
Modelo Normal de Contabilidad.
QUART. TRASLLADAR els presents acords, per mitjans telemàtics, a la
Presidenta de la Comissió Especial de Comptes per al seu coneixement i a la
Secretaria i Intervenció General per a la seva complimentació i efectes
subsegüents.

PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES
DICTAMEN 4.DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ARTICLE 5 DE LA
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE
29 DE DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS,
PERÍODE FINS A 31-12-2011.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

Atès que la Llei 15/2010, de 6 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en
l’article 4.3 que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les
Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment
dels terminis establerts en la Llei pel compliment del pagament de les
obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i
quantia global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint el
termini.
Atès que l’article 5.4 de la Llei 15/2010, estableix que la Intervenció o l’òrgan
de l’ens local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a
l’informe regulat en l’article anterior, una relació de les factures o documents
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justificatius respecte dels quals hagin transcorregut més de tres mesos des de
l’anotació al Registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents
expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor
l’absència de la tramitació dels mateixos.
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de
l’Ajuntament.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer
municipal sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens
dependents, efectuat sobre la informació facilitada pels responsables dels
mateixos, d’acord amb el que disposa l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 6 de
juliol, així com de la incorporació al mateix de la relació de factures o
documents justificatius presentats pels contractistes, elaborada per la
Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de tres
mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 31 de desembre
de 2011.
SEGON. Remetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d’acord amb el previst en
l’article 4.4 de la Llei 15/2010, de 6 de juliol de 2010, l’infome emès per la
Tresoreria General.

PER
DONAR
COMPTE
DE
L’INFORME
DE
DICTAMEN 5.L’INTERVENTOR SOBRE LA RELACIÓ CERTIFICADA D’OBLIGACIONS
PENDENTS DE PAGAMENT ALS CONTRACTISTES, REGULADA EN EL
REIAL DECRET LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER.
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 Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer pel qual es determinen les
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obligacions formals d’informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament dels proveïdors de les entitats
locals estableix l’àmbit d’aplicació subjectiu i objectiu de les obligacions
pendents de pagament als contractistes que s’han d’incloure en la relació
certificada que les entitats locals han de remetre per via telemàtica i amb
signatura electrònica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
abans del 15 de març de 2012, així com els requisits formals del contingut de
la informació a incloure en l’esmentada certificació.
El Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al
finançament del pagament als proveïdors concreta en la Disposició addicional
tercera l’àmbit subjectiu i objectiu d’aplicació del Reial Decret Llei 4/2012.
L’article 2.2 del RDL 4/2012 assenyala que la relació certificada de les
obligacions pendents de pagament de l’Ajuntament així com dels seus
organismes i ens dependents serà expedida per l’Interventor amb l’obligació
d’informar al Ple de la Corporació.
Vist l’informe de la Intervenció General, i els certificats emesos per la
Viceintervenció General, Funció comptable en relació a les obligacions
pendents de pagament als contractistes de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, així com del Secretari del Consell d’Administració de la Farga,
Gestió d’Equipaments Municipals S.A., del Secretari del Consell
d’Administració de L-H 2010, Societat Privada Municipal S.A. i del Secretari
del Patronat de la Fundació Arranz-Bravo, sobre les obligacions pendents de
pagament als contractistes d’aquests ens dependents pertanyents
íntegrament a L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Atès el que disposa l’article 2.2 del Reial Decret Llei 4/2012.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
Donar-se per assabentat de l’informe de l’Interventor respecte a la relació
certificada de les obligacions pendents de pagament als contractistes regulada
en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer pel qual es determinen les
obligacions formals d’informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament dels proveïdors de les entitats
locals, que ascendeix a un total de 12.336.829,85€ del quals 11.627.676,37€
corresponen a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 709.153,48€ a l’LH2010, Societat Privada Municipal S.A., i zero € tant per la Farga gestió
d’Equipaments Municipals S.A com per la Fundació Arranz-Bravo.
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DICTAMEN 6.PER AUTORIZAR LA CESIÓN DE
SOLICITADA POR DEPFA ACS BANK A FAVOR
WERTMANAGEMENT ("FMS").

CRÉDITO
DE FMS

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, 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 de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Vista la provisión de la teniente de Alcaldía del Área de Hacienda y Recursos
Generales, de fecha 23 de febrero de 2012 que literalmente dice: “Visto el
escrito de fecha 17 de febrero de Depfa Acs Bank en el cual solicita el
consentimiento de este Ayuntamiento para la cesión de crédito a la entidad
FMS WERTMANAGEMENT ("FMS"). – La Teniente de Alcaldía, del Área de
Hacienda y Recursos Generales, en ejercicio de las facultades que le han
estado delegadas por la Alcaldía en el Decreto 9385, de 12 de diciembre de
2011, publicado en el BOP de 28 de diciembre de 2011. –
RESUELVO: Que la Tesorería General inicie expediente administrativo para
dar la conformidad a la cesión de crédito del banco Depfa Acs Bank a favor de
la entidad pública FMS WERTMANAGEMENT ("FMS") creada por el Gobierno
Alemán para la estabilidad de los mercados financieros.”.
Atendido que con fecha 17 de diciembre de 1997 se hizo un contrato de
préstamo entre este Ayuntamiento y la entidad bancaria alemana Depfa-Bank
Europe plc por importe de 3.145.289.150 pesetas (18.903.568,51€), que con
fecha 27 de noviembre de 2002 Depfa-Bank Europe plc cedió su participación
a favor de DEPFA BANK plc y con fecha 13 de mayo de 2003 DEPFA BANK
plc cedió su participación en el Contrato de Financiación a favor de DEPFA
ACS BANK i que fueron aprobados por el Ayuntamiento Pleno de fecha
2/12/2003.
Atendido que la situación actual de éste préstamo a fecha 31 de enero de
2012, pendiente de amortizar 1.718.506,21 €, que su vencimiento es el
29/12/2012.
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Atendido que en el contrato de préstamo por importe de 3.145.289.150
pesetas (18.903.568,51€), firmado en fecha 17 de diciembre de 1997 con
Depfa-Bank Europe plc, se establece en la estipulación núm. 15 que el banco
podrá ceder libremente sus derechos a terceros siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
- Que la cesión sea de la posición contractual, en parte o en su
totalidad.
- Que el cesionario sea una entidad de préstamo.
- Que el montante que se proponga ceder, para el caso de una cesión
parcial de la posición contractual, no sea inferior a cien millones de
pesetas, y en cualquier caso, múltiplos enteros de cien millones de
pesetas. Exceptuando a las cesiones de cantidades inferior cuando
éstas representen el importe total de la participación del cedente en el
presente préstamo.
- Que la cesión no suponga incremento de coste, impuestos o gastos
por el prestatario.
- Que el Banco comunique al prestatario la cesión diez días hábiles, al
menos, antes de la entrada en vigor de la misma, haciendo constar el
nombre y el domicilio de la entidad cesionaria, el importe cedido y la
fecha de entrada en vigor.
Añadiendo al punto 15.3 que las cesiones se regularán por la legislación
vigente en cada momento, y tendrán los efectos y consecuencias previstos en
las disposiciones que las regulan.
Atendido que en la documentación presentada se desprende que FMS
WERTAMANAGEMENT, no es una entidad de crédito, es una entidad pública
estructural y económicamente independiente dentro de la Agencia de
Estabilización
de
los
Mercados
Financieros
(Bundesanstalt
für
Finanzmarktstabilisierung, “FMSA”, y es del Gobierno Alemán, pero tienen
capacidad para llevar a cabo actividades bancarias de servicios financieros.
Visto el informe favorable de la Asesora jurídica de la Secretaría General.
Visto el informe del Tesorero General.
Visto el informe del Interventor General.
El Ple, a propuesta de la Teniente de Alcaldía, titular del Área de Hacienda y
Recursos Generales, y con el dictamen previo de la Comisión de permanente
de Presidencia y Economía.
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ACUERDA:
PRIMERO.- AUTORIZAR la cesión de crédito solicitada por DEPFA ACS
BANK a favor de FMS WERTMANAGEMENT ("FMS"), del préstamo de fecha
de constitución 17 de diciembre de 1997 que a fecha 31 de enero de 2012
queda pendiente de amortizar 1.718.506,21 € y cuyo vencimiento es el
29/12/2012.
SEGUNDO.- Autorizar a la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento o, en
su delegación, a la Teniente de Alcaldía del Área de Hacienda y Recursos
Generales para poder firmar cualquier documentación relativa a esta
operación de cesión de crédito.
TERCERO.- Comunicar los presentes acuerdos a DEPFA ACS BANK, al
director general de Política Financiera del Departamento de Economía y
Finanzas de la Generalitat de Cataluña, a la Intervención General y a la
Tesorería General de este Ayuntamiento.

PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIONS DE
DICTAMEN 7.CRÈDITS 30/2012 EN LA MODALITAT DE TRANSFERENCIES DE
CREDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, 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 de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2011,
va aprovar els Pressupostos Generals per a l’exercici 2012, en aplicació del
que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local i el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que l’article 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
d’acord amb l’article 123-p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim
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Local, preveu que en el cas de inexistència o insuficiència de crèdit
pressupostari, l’Ajuntament podrà incoar expedient de modificació de crèdits i
els articles 5 i 7 de les Bases d’Execució dels Pressupostos Municipals que
fan referència a la gestió de les transferències de crèdits entre diferents àrees
de despesa.
ATÈS que el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones, en data 16
de febrer de 2012 ha dictat providència ordenant la incoació del corresponent
expedient de modificació de crèdits en aplicació de les competències que li
són conferides segons l’article 5 de les Bases d’Execució dels Pressupostos
Municipals de l’exercici vigent i pels decrets 9382/2011, de 12 de desembre de
divisió de l’administració municipal executiva en àrees de gestió i decret
9385/2011 de 12 de desembre de delegació de competències.
ATÈS l’article 7.1 de les Bases d’Execució dels Pressupostos municipals per a
l’exercici 2012, pel que es determina que els expedients de modificació de
crèdits que es tramitin per a l’aprovació del Ple Municipal, seran proposats per
la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals.
ATÈS que la Intervenció General d’aquesta administració municipal ha emès
el corresponent informe favorable segons s’acredita en l’expedient de
modificació de crèdits, en aplicació d’allò que preveu l’article 168 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que segons es desprèn de l’expedient incoat en el que consten els
informes preceptiu de l’àrea gestora, es procedeix a transferir la xifra de DOS
MIL EUROS (2.000,- EUROS), a les partides pressupostàries que en el propi
expedient incoat s’indiquen i que és objecte del present dictamen.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Economia i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
30/2012, en la modalitat de TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, dins els
pressupostos generals de l’exercici vigent, per un import de DOS MIL EUROS
(2.000,- EUROS), d’acord amb les aplicacions pressupostàries que consten en
l’expedient incoat objecte del present dictamen.
SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que
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s’hagin produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en
compliment del que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
TERCER.- TRAMETRE l’expedient de modificació de crèdits a l’administració
general de l’Estat (Servei de coordinació amb les Hisendes Territorials de la
Delegació Provincial d’Hisenda) i a l’administració de la Generalitat de
Catalunya (Direcció General d’Administració Local, Departament de
Governació) en compliment del que disposa l’article 169.4 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- COMUNICAR a les Àrees Gestores interessades l’expedient de
modificació de crèdits, un cop esdevingut en ferm l’expedient i, a la Intervenció
General (Secció de comptabilitat) per a la seva complimentació comptable.

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
Bé, pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, ens abstindrem del 8 i del 9, i votarem a favor del 10 i de l’11.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor dels quatre.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Jordi Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, votarem en el 8 sí, en el 9 no, i permeteu-me que digui que en el seu dia ja
vam estar en contra d’aquest ARE de la Remunta, i ara que es fa l’ordenació
volumètrica de les illes 4 i 6, seguim veient que, ja ho vam manifestar en el
seu dia, que enteníem que havia d’haver-hi més pisos de protecció oficial, i
una vegada vista aquesta ordenació volumètrica, veiem que continua haventhi el mateix i, per tant, votem que no.
I respecte al 10 i a l’11 ens abstindrem, perquè ja en el seu dia vaig comentar
que no hem tingut temps de veure aquests dos plans d’actuació, he demanat
una visita, però no els he pogut veure i, per tant, dono el benefici del dubte
que entenc que deuen ser bons, però ens abstindrem.

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

SR. DEL RÍO
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha algun aclariment? No? Doncs passem a la següent Comissió de
Benestar i Serveis a les Persones.

ESPAI PÚBLIC URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 8.PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA MINUTA DE
CONVENI APROVADA EN LA SESSIÓ DEL PLE MUNICIPAL DE 21 DE
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DESEMBRE DE 2010, ENTRE L’AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT DE
TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE PART DE
L’ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM AL SECTOR DEL
MERCAT CENTRAL, AFECTAT PER LA CONSTRUCCIÓ DE LA LÍNIA L-5.
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, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC,
Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que, el Ple municipal en la sessió de 21 de desembre de 2010, va
aprovar la minuta de conveni a subscriure entre aquest Ajuntament i el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya per a l’execució de les obres d’urbanització de part de l’àmbit de la
modificació puntual de PGM al Sector del Mercat Central, afectades per la
construcció de l’estació de la línia L-5.
Atès que, aquest Conveni no va poder signar-se degut a la nova formació del
Govern de la Generalitat de Catalunya sorgit de les eleccions al seu
Parlament del 28 de novembre de 2010, i a la nova formació del Parlament i
del Govern, el qual segons el Decret 200/2010, de 27 de desembre (DOGC
núm. 5785 de 29.12.2010), va modificar la denominació i determinació de
l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, amb la nova denominació, entre d’altres, de l’anterior
departament de Política Territorial i Obres Públiques, pel de Territori i
Sostenibilitat.
Atès que, en data 4 d’octubre de 2011, (RGE núm. 43940) els nou titulars i
responsables del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, han lliurat a aquest Ajuntament el Conveni esmentat anteriorment
per a la seva signatura, en el que han cregut convenient introduir
modificacions en alguns aspectes formals, que no alteren substancialment el
contingut ni l’objectiu de la minuta de conveni aprovada anteriorment.
Atès l’informe emès per la cap de servei de Gestió i Assessoria Jurídica de
l’Agència de Desenvolupament Urbà, article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de
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Catalunya, i altres disposicions d’aplicació.
Atès que l’aportació municipal suposa una despesa total de 222.986,09 €
(188.971,26 € més 34.014,83 € d’IVA), dels quals 200.606,11 € aniran a
càrrec de la partida 06.1500.750.00.90 i 22.379,98€ aniran a càrrec de la
partida 06.1500.750.00.91 dels Pressupostos Generals de l’Ajuntament per a
l’any 2012.
Vista la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i els articles
108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya; l’article 57 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; l’article 144
del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 303
i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens Locals.
Atès que la competència per a l’adopció de l’acord és del Ple d’acord amb allò
que preveu l’article 123.1.j) de la Llei de bases de règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai
Públic,
ACORDA:
Primer.- Aprovar íntegrament la modificació de la minuta de Conveni a
subscriure entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya del següent tenor literal:
Conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a
l’execució de les obres d’urbanització d’una part de l’àmbit de la Modificació
Puntual de PGM a la zona del Mercat Central, incloses en el Projecte
Complementari núm. 5 d’Urbanització de la carretera de Collblanc, entre el
carrer Ernest Lluch i el carrer Josep Sunyol i Garriga. Fases 1 i 2.
Barcelona,
REUNITS
D’una banda, ........................................ Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
I de l’altra, .................................................. de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat suficient per atorgar aquest Conveni i
la representació que exerceixen
EXPOSEN
I. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant l’empresa pública Gestió d’Infraestructures, SA (en endavant, GISA), està
duent a terme les obres d’execució del projecte de la nova estació de L5 Ernest
Lluch. L’objecte social de l’empresa Gestió d’Infraestructures, SA és, entre d’altres
“projectar i construir tota mena d’infraestructures i edificacions de tercers amb els
quals la Generalitat n’hagi acordat la construcció”.
II. Les obres de la nova estació inclouen la urbanització de l’àmbit afectat per la seva
execució i per les zones ocupades per instal·lacions i acopis. En concret, dins
d’aquest àmbit s’inclou una part de la Modificació puntual de PGM a la zona del
Mercat Central, delimitada per la carretera de Collblanc, el carrer de Rosich, la
Travessera de Collblanc i la part oest del cementiri de Sants que no ha estat possible
executar per part de la Junta de Compensació per estar ocupats per les obres de la
nova estació (s’adjunta plànol).
III. En data 8 de setembre de 2009 s’aprovà el Conveni pel qual es va fixar la quantitat
de 232.703,09 euros (IVA inclòs), com a valoració de les obres pendents d’executar
per la Junta de Compensació, i que aquesta va ingressar en data 6 de novembre de
2009.
IV. El Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat consideren adient executar totes les actuacions de reposició degudes a les
obres de la nova estació de manera simultània per raons de benefici públic, a
l’escurçar la durada total de les obres, reduir el seu cost i garantir la uniformitat de
materials i acabats.
V. El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’empresa pública GISA, ha
inclòs les obres pendents d’executar de l’àmbit de la MPGM Mercat Central en els
Projectes complementaris núm. 5 (fases 1 i 2) d’urbanització de la carretera de
Collblanc entre el carrer Ernest Lluch i el carrer Josep Sunyol i Garriga, documents
que defineixen les obres d’urbanització de l’àmbit afectat per les obres de L5. Aquest
projecte s’ha redactat en coordinació amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
VI. Ateses les circumstàncies exposades, s'escau mitjançant aquest Conveni
determinar les condicions en les quals ha de ser portada a terme la urbanització de la
zona de la Modificació puntual de PGM a la zona del Mercat Central, que no ha estat
possible executar per part del promotor del sector per estar dins de l’àmbit
d’ocupacions de les obres de la nova estació d’Ernest Lluch.
De conformitat amb el que s'ha exposat, les parts
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ACORDEN
Primer.- Objecte
Aquest Conveni té com a objecte la definició dels mecanismes de coordinació i
cooperació de les parts signants per dur a terme les obres d’urbanització de la part
d’àmbit de la MPGM Mercat Central afectat per les obres de l’estació d’Ernest Lluch
de la L5 en execució per part del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Segon.- Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació de la urbanització objecte d’aquest Conveni és el que queda definit als
plànols que s’adjunten a l’Annex del Conveni.
Tercer.- Redacció del Projecte Constructiu
Per a l’execució de l’actuació objecte del present Conveni, el Departament de Territori
i Sostenibilitat, mitjançant l’empresa pública GISA, ha redactat i aprovat els projectes
complementaris núm. 5 d’Urbanització de la carretera de Collblanc entre el carrer
Ernest Lluch i el carrer Josep Sunyol i Garriga fases 1 i 2, (claus TM-02405-C5.1 i
TM–02405–C5.2), amb un pressupost d’execució per contracte respectivament de
2.586.117,15 euros i 188.971,26 euros, IVA exclòs, en coordinació amb l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat.
Els esmentats projectes han estat aprovats per la Generalitat de Catalunya en data
28 de juny de 2010.
Quart.- Execució de les obres
El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’empresa pública GISA, durà a
terme les actuacions pertinents per a l'execució de les obres corresponents a la
urbanització objecte del present Conveni.
La Direcció de les obres haurà de ser contractada per GISA, sens perjudici de la seva
coordinació amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Una vegada acabades les obres i efectuats els tràmits de recepció de les mateixes, el
Departament de Territori i Sostenibilitat lliurarà les obres d’urbanització a l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat.
Cinquè.- Disponibilitat dels terrenys
Amb la signatura del present Conveni, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat posa
a disposició del Departament de Territori i Sostenibilitat i GISA, els terrenys i drets que
recaiguin sobre els mateixos, necessaris per a l’execució de les obres objecte del
present Conveni.
Així mateix, s’entén comprés l’atorgament sense cost a favor del Departament de

…/…

36

Territori i Sostenibilitat i GISA de qualsevol autorització i llicència, pel que fa a
matèries competència de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, necessàries per a
l’execució de les obres objecte d’aquest Conveni.
Sisè.- Cost i finançament de les actuacions
Les actuacions objecte del present Conveni, que tenen un cost de 188.971,26 euros,
(IVA exclòs) d’acord amb la valoració adjunta que recull les obres pendents
d’execució de l’àmbit de la MPPGM a la zona del Mercat Central, seran finançades
per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, amb càrrec a les partides
06.1500.750.00.90 i 06.1500.750.00.91 dels pressupostos generals de l’Ajuntament per
a l’any 2012. La quantitat definitiva serà la corresponent a l’adjudicació per part de
GISA.
Setè.- Pagaments
Una vegada adjudicades les obres, es comunicarà a l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat amb la finalitat que procedeixi a fer l’aportació corresponent al Tresor Públic
de la Generalitat de Catalunya de la quantia prevista a la clàusula sisena.
Un cop finalitzades les obres es procedirà a la liquidació de les obres amb el retorn o
aportació addicional per part de l’Ajuntament de les quantitats resultants.
Vuitè.- Comissió de seguiment
Per tal de vetllar per a l’estricte i correcte compliment dels termes d’aquest Conveni,
serà creada una Comissió de seguiment formada per un representant de cadascuna de
les parts. El representant del Departament de Territori i Sostenibilitat podrà ser assistit
per un tècnic de GISA. El règim de funcionament d’aquesta Comissió es determinarà
de comú acord. D’entre les funcions d’aquesta Comissió es troben el seguiment de les
obres, l’anàlisi i aprovació dels increments del cost de l’actuació amb caràcter previ a la
seva execució, així com l’anàlisi i proposta de qualsevol modificació del projecte encara
que no impliqui un increment de cost.
Novè.- Vigència i Causes d’extinció
El present Conveni s’extingirà, a més de per la finalització de l’actuació que
constitueixen el seu objecte, per qualsevol de les causes següents:
a) Per mutu acord de les parts signants del mateix.
b) Per impossibilitat de compliment del seu objecte.
c) Per incompliment per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat de les
obligacions assumides respecte al finançament.
Seran causes de resolució del present Conveni les previstes en les estipulacions
anteriors, prèvia denúncia per qualsevol de les parts mitjançant comunicació escrita
fefaent amb una antel·lació d’almenys un mes; sens perjudici de que en cas
d’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en el present
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Conveni, les altres puguin exigir-ne el seu efectiu compliment.
En cas d’extinció del Conveni per causes alienes a l’expiració del termini de vigència,
es procedirà a la liquidació administrativa i econòmica de les obligacions de les parts,
quantificant el volum d’obres i treballs executats d’acord als preus aprovats
contractualment, així com aquelles despeses addicionals conseqüència de l’execució
de l’actuació en els termes previstos en el present Conveni.
Desè.- Naturalesa i Jurisdicció
Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en la interpretació i compliment del
present conveni seran resoltes de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, els compareixents signen el present Conveni en tres
exemplars en el lloc i la data indicats en l’encapçalament.”

Segon.- APROVAR la despesa per un import de 188.971,26 euros més
34.014,83 euros de l’IVA, dels quals 200.606,11€ aniran a càrrec de la partida
06.1500.750.00.90, segons document de retenció de crèdit núm. 1200009871,
emès per la Intervenció General en data 15 de febrer de 2012 i 22.379,98€
aniran a càrrec de la partida 06.1500.750.00.91, segons document de retenció
de crèdit núm. 1200009872, emès per la Intervenció General en data 15 de
febrer de 2012, dels Pressupostos Generals de l’Ajuntament per a l’any 2012.
Tercer.- FACULTAR indistintament a l’Alcaldessa i/o al tinent d’alcaldia
d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, tan àmpliament com en dret sigui
possible per a la signatura del Conveni aprovat en l’acord Primer d’aquest
Dictamen i per a quants actes siguin necessaris per al seu desenvolupament.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, a la Intervenció General i a la Tresoreria
municipal, a l’Agència de Desenvolupament Urbà i a la Unitat de Pressupostos
i Inversions per al seu coneixement i efectes.

PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
DICTAMEN 9.MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA DE L’ÀREA RESIDENCIAL
ESTRATÈGICA DE “LA REMUNTA” QUE INCLOU L’ORDENACIÓ
VOLUMÈTRICA DE LES ILLES 4 I 6. PROMOGUT PEL CONSORCI PER A
LA REFORMA DE LA GRANVIA A L’HOSPITALET.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
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Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 8 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez 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 que la Junta de Govern Local en data 24 de gener de 2012 va acordar
aprovar inicialment la Modificació puntual de la Normativa de l’àrea residencial
estratègica (ARE) “La Remunta”, que inclou l’ordenació volumètrica de les
illes 4 i 6, promoguda pel Consorci per a la Reforma de la Granvia de
l’Hospitalet.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 85 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, d’aprovació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
aquesta Modificació puntual ha estat sotmesa a informació pública mitjançant
publicació d’edictes al DOGC nº 6054 de data 27.1.2012 i BOP de data
31.1.2012, al diari El Periódico de data 2.2.2012, al taulell d’anuncis d’aquest
Ajuntament fins el dia 1.3.2012 i a la web municipal.
Atès que en data 1.2.2012 es sol·licita informe a la Direcció General de
Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
Vist el certificat estès per la Secretaria General d’aquest Ajuntament en data
2.3.2012 on es posa de manifest que en el termini d’exposició pública no s’han
presentat al·legacions a la Modificació puntual aprovada inicialment.
Atesa la provisió del Tinent d’Alcaldia d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat de data 6 de març de 2012, en la que dóna per evacuat l’informe
demanat davant la Direcció General de Carreteres del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per haver transcorregut
el termini per emetre’l i no s’ha rebut.
Vist el document presentat pel Consorci per a la reforma de la Granvia de
l’Hospitalet, amb registre general d’entrada 10.884 de data 9.3.2012.
Vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i jurídics de
l’Agència de Desenvolupament Urbà que proposen l’aprovació provisional
d’aquesta Modificació puntual en els que fan constar que les incorporacions
introduïdes al document no suposen una modificació substancial al contingut
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del mateix.
Atès que la competència per l’adopció dels acords municipals d’aprovació
provisional de la Modificació puntual de la Normativa de l’ARE “La Remunta”,
al tractar-se d’un element del planejament derivat, correspon al Ple de
l’Ajuntament en virtut del què disposa l’article 123 1.i de la llei 7/1985 de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple de l’Ajuntament, a proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, ACORDA:

El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic i
Sostenibilitat,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar Provisionalment la Modificació puntual de la Normativa de
l’ARE “La Remunta” , que inclou l’ordenació volumètrica de les illes 4 i 6,
promoguda pel Consorci per a la Reforma de la Granvia de l’Hospitalet, en un
nou document que introdueix unes modificacions al document aprovat
inicialment per tal de millorar el redactat d’alguns articles i corregir algunes
errades.
SEGON.- TRAMETRE a la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, el projecte de la Modificació puntual aprovat en l’anterior acord per
triplicat exemplar, així com fotocòpia de l’expedient administratiu per a la seva
aprovació definitiva.

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME

DICTAMEN 10.PER APROVAR EL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PLASEQCAT,
INTEGRAT
PER
DOCUMENT
BÀSIC,
MANUAL
D'ACTUACIÓ BÀSIC, PROGRAMA D'IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT I
ANNEXOS GENERALS.
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, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-
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EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; i amb 10 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del
Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i 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:

VIST l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 6 de febrer de
2007 (DOGC de 2007.02.15), pel qual s'aprova el Pla d'emergència exterior
del sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT).
VIST que d'acord amb l'article 18 de la Llei 4 / 1997, de 20 de maig, de
Protecció civil de Catalunya, el PLASEQCAT és un pla de caràcter especial
que es constitueix en el marc orgànic i funcional per fer front a les
emergències per accidents greus amb substàncies perilloses prèviament
analitzats, classificats i majoritàriament avaluats que abasta indústries de
l'àmbit territorial de tot Catalunya. El PLASEQCAT inclou no només les
instal·lacions afectades pel Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual
s'aproven mesures de control per als riscos inherents als accidents greus en
els quals intervinguin substàncies perilloses, sinó també altres tipus
d'instal·lacions considerades de risc a les quals, per prevenció, se'ls dóna, en
la mesura que es pugui, el mateix tractament. Són els casos de les empreses
que emmagatzemen i manipulen productes explosius i els estacionaments
ferroviaris de mercaderies perilloses.
VIST l'article 18.4 de l'esmentada Llei 4 / 1997, de 20 de maig, en el qual
s’estableix que: "Les corporacions municipals en el territori de les quals
s'apliquen els plans especials, estan obligades a incorporar en els seus plans
d’actuació municipal les previsions derivades del pla especial en allò que les
afecti, en el termini d’un any a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.
Els plans d'actuació municipal s’han d’aprovar i homologar pel mateix
procediment que els plans bàsics d’emergència municipal”.
Atès que el Departament de Protecció Civil d’aquest Ajuntament ha elaborat
un avantprojecte de Pla d'Actuació Municipal PLASEQCAT que està integrat
pels següents documents:
- Document Bàsic
- Manual d'actuació Bàsic
- Programa d'implantació i Manteniment
- Annexos generals
Vist que la Comissió Local de Protecció Civil, en la reunió de data 17 de
desembre de 2010, va acordar per unanimitat dels presents, previ informe del
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Director del Pla Local de Seguretat i Protecció Civil, en el qual va detallar els
aspectes més importants de l’avantprojecte del Pla d’Actuació Municipal
PLASEQCAT, informar positivament el contingut de l’avantprojecte del Pla
d’Actuació Municipal PLASEQCAT, tot allò als efectes establerts a l’article
18.4 en relació amb l’article 17.2 de la Llei 4/1997 de Protecció Civil.
VIST que l'avantprojecte d'actuació municipal PLASEQCAT ha estat sotmès a
exposició pública durant el termini de vint dies, per mitjà d'anuncis publicats al
Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament i al BOPB de data 21 de febrer de 2011;
sense que durant el termini d’exposició pública s'hagin presentat al·legacions
o suggeriments.
VISTA la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya i el
Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l’estructura del contingut
per a l'elaboració i l'homologació dels plans de Protecció civil municipals.
VISTA la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local; el
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; el Decret núm.179/1995, de 13 de
juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals; i d’altra legislació aplicable.
VIST l’Informe emès per l’assessoria jurídica de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme.
En ús de les competències delegades en aquest Tinent d’alcalde de l’àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, pel decrets de l’alcaldia número 9382 i 9385
de 12 de desembre de 2011, es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- APROVAR el Pla d’Actuació Municipal PLASEQCAT, que s’integra
pels documents referits a la part expositiva del present acord i que
s’incorporen com annexos al present acord.
SEGON.TRAMETRE aquest acord, juntament amb la resta de la
documentació necessària, al Departament d’Interior Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya als efectes de l’homologació del
Pla d’Actuació Municipal PLASEQCAT per part de la Comissió de Protecció
Civil de Catalunya.
TERCER.- FACULTAR al Tinent d’Alcalde de Seguretat, Convivència i
Civisme per dur a terme els tràmits necessaris per a l’execució d’aquest acord.
QUART.- TRASLLADAR el present acord a la Comissió Local de Protecció
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Civil, en la propera sessió que tingui lloc, als diferents grups municipals i
donar trasllat de l’acord als diferents departaments municipals per mitjà de la
intranet.

DICTAMEN 11.PER APROVAR EL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
INUNCAT QUE ESTÀ INTEGRAT PER DOCUMENT BÀSIC, MANUAL
D'ACTUACIÓ BÀSIC, PROGRAMA D'IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT I
ANNEXOS GENERALS.
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, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; i amb 10 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del
Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i 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:

VIST l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 22 d’agost de
2006 (DOGC 30/8/2006), pel qual s’aprova el Pla especial d’emergències per
inundacions de Catalunya (INUNCAT).
VIST l’article 18.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de
Catalunya, en el qual es preveu que els plans especials estableixin les
emergències generades per riscos concrets la naturalesa dels quals requereix
uns mètodes tècnics i científics adequats per a avaluar-los i tractar-los;
l’apartat 2 d’aquest precepte afegeix que són objecte de plans especials, en
els àmbits territorials que així ho requereixin, les emergències produïdes per
determinats riscos com, entre altres, els riscos d’inundacions.
VIST l'article 18.4 de l'esmentada Llei 4/1997, de 20 de maig, en el qual
s’estableix que: "Les corporacions municipals en el territori de les quals
s'apliquen els plans especials, estan obligades a incorporar en els seus plans
d’actuació municipal les previsions derivades del pla especial en allò que les
afecti, en el termini d’un any a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.
Els plans d'actuació municipal s’han d’aprovar i homologar pel mateix
procediment que els plans bàsics d’emergència municipal”.
ATÈS que el Departament de Protecció Civil d’aquest Ajuntament ha elaborat
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un avantprojecte de Pla d'Actuació Municipal INUNCAT que està integrat pels
següents documents:
- Document Bàsic
- Manual d'actuació Bàsic
- Programa d'implantació i Manteniment
- Annexos generals
VIST que la Comissió Local de Protecció Civil, en la reunió de data 17 de
desembre de 2010, va acordar per unanimitat dels presents, previ informe del
Director del Pla Local de Seguretat i Protecció Civil, en el qual va detallar els
aspectes més importants de l’avantprojecte del Pla d’Actuació Municipal
INUNCAT, informar positivament el contingut del Pla d’Actuació Municipal
INUNCAT, tot allò als efectes establerts a l’article 18.4 en relació amb l’article
17.2 de la Llei 4/1997 de Protecció civil.
VIST que el Pla d’Actuació Municipal INUNCAT ha estat sotmès a exposició
pública durant el termini de vint dies, per mitjà d’anuncis publicats en el taulell
d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOPB de data 21 de febrer de 2011; sense
que durant el termini d’exposició pública s’hagin presentat al·legacions o
suggeriments.
VISTA la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya i el
Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut
per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals.
VISTA la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local; el
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; el Decret núm.179/1995, de 13 de
juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals; i d’altra legislació aplicable.
VIST l’Informe emès per l’assessoria jurídica de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme de data 7 de novembre de 2011.
En ús de les competències delegades en aquest Tinent d’alcalde de l’àrea de
Seguretat Convivència i Civisme, pel decrets de l’alcaldia número 9382 i 9385
de 12 de desembre de 2011, es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- APROVAR el Pla d’Actuació Municipal INUNCAT, que s’integra pels
documents referits a la part expositiva del present acord i que s’incorporen
com annexos al present acord.
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SEGON.TRAMETRE aquest acord, juntament amb la resta de la
documentació necessària, al Departament d’Interior Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya als efectes de l’homologació del
Pla per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
TERCER.- FACULTAR al Tinent d’Alcalde de Seguretat, Convivència i
Civisme per dur a terme els tràmits necessaris per a l’execució d’aquest acord.
QUART.- TRASLLADAR el present acord a la Comissió Local de Protecció
Civil, en la propera sessió que tingui lloc, als diferents grups municipals i
donar trasllat de l’acord als diferents departaments municipals per mitjà de la
intranet.

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
Bé, pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
A favor.
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SRA. ALCALDESSA
Sra. Annabel Clar.

SRA. CLAR
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Bé, doncs abans de passar a la segona part del Ple, hi havia un punt
d’urgència, que li demanaria a la Sra. Secretària que fes lectura al resum.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 12.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. L.P.P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (Expedient SA 33/11)

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 1191/2012, de 8 de febrer, es va incoar
el present procediment sancionador contra el Sr. L.P.P. per haver incorregut
en el supòsit d’infracció de portar un gos de raça potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.

…/…

46

VIST que l’ esmentada resolució i la proposta de resolució adjunta, van ser
notificats en data 14 de febrer de 2012.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’interessat, dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
VISTA la proposta definitiva de resolució emesa per la Instructora de
l’expedient.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. L.P.P. mitjançant resolució núm.
1191/2012 de 8 de febrer.
SEGON.- RATIFICAR en tots els termes la proposta de resolució presentada
per la Sra. Instructora de data 10 de febrer de 2012 i en conseqüència
declarar provats els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de
caràcter greu i declarar al Sr. L.P.P., domiciliat al carrer Hierbabuena, 18 àtic.
1a. de l ‘ Hospitalet, d’aquesta ciutat, autor de l’ esmentada infracció , tal i com
es deriva del procediment incoat a l’efecte.
QUART. - IMPOSAR al Sr. L.P.P., responsable de la comissió de la infracció
que es descriurà i la sanció que es relaciona , amb la quantitat que es dirà:
1).-

Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU,
► Qualificació definitiva de la sanció 185,- Euros,

CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a les persones interessades i a
la Intervenció General.
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12 bis 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
Bé, és un tema que havíem parlat a la Junta de Portaveus, entenc que votem
la urgència tots els grups, doncs passem al posicionament respecte d’aquest
punt. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Abstenció.
SRA. ALCALDESSA
Sra. Clar, ai! perdó, Sr. Esteve, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. CLAR
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
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Abstenció Convergència i Unió.

SR. DEL RÍO
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Abstenció el Partit Popular. Molt bé, doncs continuem.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

PROPOSTA RELATIVA AL NOMENAMENT DEL TRIBUNAL ECONOMIC
ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, 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 de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que la corporació municipal nascuda de les eleccions municipals de 22
de maig de 2011 (mandat 2011-2015) es va constituir en sessió plenària de
l’11 de juny de 2011, i per acord del Ple de 27 de juny de 2011, es va acordar
iniciar el procediment per a l’adaptació al règim de gran població del municipi
de L’Hospitalet de Llobregat, per aplicació del que disposa l’article 121.2 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
ATÈS que el ple municipal en sessió de 29 de novembre de 2011, va aprovar
inicialment el reglament orgànic del Tribunal econòmic administratiu de
L’Hospitalet de Llobregat, com a òrgan necessari dels municipis de gran
població, al qual li corresponen les funcions que en la matèria tributària li

…/…

49

atorga l’article 137 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 4 i concordants del
seu reglament orgànic.
ATÈS que el Reglament orgànic del Tribunal Econòmic Administratiu es va
publicar al Butlletí Oficial de la Província del 15.02.2012, el qual, segons
determina la disposició final segona del reglament, és vigent des del
16.02.2012.
VISTA la proposta de l’alcaldia de data 16 de març de 2012, en la qual es
proposa el nomenament i règim retributiu dels membres del Tribunal
Econòmic Administratiu de L’Hospitalet de Llobregat en aplicació de l’article 6
del seu reglament orgànic.
VIST que de conformitat amb el que preveu l’article 137.4 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, correspon al Ple municipal
per acord de la majoria absoluta dels seus membres la designació dels
membres que han de constituir aquest òrgan.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple en funcions L’H14/2012, de 16
de març.

El Ple, a proposta de l’Alcaldia, prèvia declaració de la urgència, d’acord amb
l’art. 46.5 i 46.6 del Reglament Orgànic del Ple, BOP 12 de gener de 2012,
ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR com a membres del Tribunal Econòmic Administratiu
de L’Hospitalet de Llobregat, a les senyores: ANA BELEN MACHO PÉREZ,
MARIA LUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ i SILVIA VERANO GIL, en relació a
les quals s’aprecia el requisit de capacitat tècnica que requereix el seu
nomenament, d’acord amb el reglament orgànic que regula el Tribunal i els
currículums que figuren incorporats a l’expedient.
SEGON.- DESIGNAR com a Presidenta del Tribunal a la Sra. ANA BELEN
MACHO PÉREZ; com a VOCAL a la Sra. MARIA LUZ RODRIGUEZ
RODRIGUEZ i com a Secretària a la Sra. SILVIA VERANO GIL.
TERCER.- La substitució en el càrrec de les persones anteriorment
designades en els supòsits d’absència, malaltia o abstenció legal o altre causa
prevista legalment, que els impedeixi de manera provisional desenvolupar el
seu càrrec, s’efectuarà per decret de l’alcaldia que determinarà la persona,
condicions i terminis de la suplència. D’aquesta resolució es donarà compte al
ple en la primera sessió que tingui lloc.
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Pel cas de vacant l’alcaldia efectuarà, de conformitat amb el que preveu
l’article 6.3 del reglament orgànic, el nomenament provisional de la persona
que haurà de cobrir la vacant, fins la designació, per aquest ple, del nou
membre que substitueixi amb caràcter definitiu l’anterior titular.
QUART.- DETERMINAR el règim de retribucions dels membres del tribunal,
pel desenvolupament del seu càrrec, següent:
a) La presidenta percebrà, en concepte d’indemnització per assistència a les
sessions del tribunal, la quantitat de 400.-€ per l’assistència efectiva a cada
sessió, amb el límit de 16.000.-€ per a l’exercici 2012 o aquell que s’estableix
a l’article 28.3 del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions
per raó del servei, si fos inferior.
b) La vocal percebrà, en concepte d’indemnització per assistència a les
sessions de tribunal, la quantitat de 250.-€ per l’assistència efectiva a cada
sessió, amb el límit de 10.000.-€ per a l’exercici 2012 o aquell que s’estableix
a l’article 28.3 del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions
per raó del servei, si fos inferior.
c) La secretària, atesa la condició de funcionaria lletrada d’aquesta corporació,
percebrà, mentre romangui en el desenvolupament de les funcions de
secretaria del tribunal, la quantitat que determini la Junta de Govern Local, en
concepte de complement específic, prèvia la valoració de la responsabilitat i la
dedicació exclusiva amb la qual s’ha d’atendre el càrrec.
d) Per a exercicis successius, les indemnitzacions per assistència a sessions i
el seus límits, seran les que determinin les bases d’execució del pressupost.

CINQUÈ.- Els nomenaments seran efectius a comptar del dia 2 d’abril de
2012, prèvia l’acceptació de les persones designades per mitjà de
compareixença davant la secretaria general del ple.
SISÈ.- NOTIFICAR el present acord a la Universitat Pompeu Fabra, a
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
SETÈ.- COMUNICAR aquest acord a l’alcaldia, a l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, a la Intervenció General, a la Tresoreria, a Recursos Humans i a
Gestió Tributària als efectes adients.
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DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 13.DONAR
COMPTE
DEL
DECRETS
DE
L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, AMB
ELS NÚMS 1738 A 2762, CORRESPONENTS AL PERIODE DE 20 DE
FEBRER AL 16 DE MARÇ DE 2012.
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. 1738 de data 20 de febrer de 2012 al núm. 2762 de
data 16 de març de 2012.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 14.DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS
PER LA JGL A LES SESSIONS NÚM. 5 DE 28 DE FEBRER, I NÚMS. 6 I 7
DE 13 I 20 DE MARÇ DE 2012.
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
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Local en l’últim Ple ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals.
Les sessions són les corresponents als números 5 de 28 de febrer de 2012, i
6 i 7 de 13 i 20 de febrer de 2012.

MOCIONS

PSC-PM, PP, CiU, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSCPM, PP, CiU, ICV-EUiA, número 15, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, hi ha alguna qüestió? Ja passem a les mocions, no? entenc, perdó, Sra.
Annabel Clar.

SRA. CLAR
Sí, m’agradaria explicar una mica la història de com neix aquesta moció.
Aquesta moció no és pas iniciativa de cap grup polític, és iniciativa pròpiament
dels malalts de leucèmia i de la Fundació Internacional Josep Carreras. I és
una d’aquelles coses, doncs que permet sentir-te orgullosa de dedicar-te a la
política, perquè veus que realment estem fent, entre tots, un petit pas per
aconseguir una gran fita, ens expliquem.
L’última Marató, sense anar més lluny, anava sobre el tema dels donants
d’òrgans i teixits. Els malalts de leucèmia són un tipus de malalts de càncer
molt específics i molt particulars, i ho són, perquè la seva curació la tenim tots
dintre del nostre cos, i ho podem fer de forma molt senzilla durant la nostra
vida, fins i tot, més d’una vegada. Donar medul·la òssia és una operació que
és relativament senzilla, és una intervenció que es fa mitjançant anestèsia
general que requereix un màxim de 36 hores d’intervenció, que no requereix
una cirurgia oberta, que no suposa més risc per a la salut que pròpiament el
risc de la pròpia anestèsia general, i salvem una vida. Salvem una vida d’una
forma gratuïta, d’una forma altruista i d’una forma que, per nosaltres, no
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suposa més que una setmana, màxim, de fer un parèntesi a la nostra vida,
perquè després d’aquesta setmana ens podem reincorporar perfectament a la
nostra vida laboral.
Per aquest motiu, per aquesta peculiaritat, per aquesta especificitat del tipus
de donant de medul·la òssia, és per la qual els propis malalts de leucèmia i la
Fundació Josep Carreras, es van posar en contacte amb nosaltres per
demanar-nos que miréssim a veure si es podia tirar endavant el fer el Dia
Internacional del Donant de Medul·la Òssia, i el reconeixement, per part de la
mesa del Parlament de Catalunya, a aquest tipus de donants. Perquè
considerem que el donant de la medul·la, és un donant particular, específic i
totalment diferent al donant de qualsevol tipus d’òrgan, que s’ha de fer
després de la mort, o el donant de fetge o de ronyó, que es pot fer en vida,
però que després condiciona, durant molt de temps, la teva vida.
Malauradament, tots coneixem algun company que està o ha estat malalt de
leucèmia, sense anar més lluny, en el grup que represento, tenim un company
que, en aquest moments, està patint aquesta greu malaltia. Qualsevol de
nosaltres podria ser donant i qualsevol de nosaltres pot tenir dintre, sense
saber-ho, la salvació per aquesta persona o per qualsevol altre persona o
nens que estan patint aquesta malaltia.

Des que la Fundació Carreras es va posar en contacte amb els seus malalts,
per informar que el municipi de l'Hospitalet de Llobregat iniciàvem, per primera
vegada al territori de Catalunya, no per última, perquè s’està fent córrer
aquesta moció per tots els ajuntaments, iniciàvem aquesta iniciativa per
demanar el Dia Internacional del Donant de Medul·la Òssia, he rebut diferents
correus i diferents missatges electrònics, però m’agradaria llegir un, que si bé
ho fa en singular, jo us el llegiré en plural, perquè aquest missatge va per tots i
cadascun dels que fem possible avui, que aquesta iniciativa tiri cap endavant:
“Milions de gràcies, m’heu donat corda al meu cor, petons i cuideu-vos,
gràcies”. És un missatge dels que ens han arribat més al fons, d’una persona
malalta de medul·la que sap que amb la donació, està la salvació i està la
vida.

Catalunya ha demostrat moltíssimes vegades ser pionera en aquests tipus de
solidaritat, la Fundació Carrera porta fent aquesta feina des de l’any 1991, i
avui l'Hospitalet de Llobregat ha demostrat el que portem dintre cadascun de
nosaltres i el que valen les persones. Moltíssimes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
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Mot bé, per part de Plataforma per Catalunya, pel seu posicionament.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, decir que en aproximadamente el 75% de los pacientes que sufren
determinadas enfermedades hematológicas, y para los que el trasplante de
médula ósea supone la única solución terapéutica, la donación de este tejido
dirigida es de familiares directos, hermanos principalmente, no es posible,
debido a los importantes requerimientos de compatibilidad entre receptor y
donante.
Por este motivo, desde hace algunos años, se están creando registros de
donantes altruistas de médula ósea, en la mayoría de países, como forma
más eficaz de encontrar un donante compatible. El éxito de este sistema
radica en la intercomunicación de todos los registros nacionales. En España
se creó el registro español de donantes de médula ósea, que cuenta con el
apoyo de la Fundación Internacional Josep Carreras, para la lucha contra la
leucemia, enmarcándose en el sistema nacional de salud. Actualmente, este
registro está homologado y es compatible en 44 países.
En estos momentos, tenemos más de 93.000 donantes españoles de médula,
cifra muy lejana de la conseguida por otros países. En lo que se refiere a la
donación de órganos, España es el país con más donantes, mientras que en
la donación de médula ósea, lamentablemente ocupamos el puesto número
20. Actualmente, hay unos 18 millones de donantes de médula ósea en el
mundo, aunque la cifra parece muy espectacular, es necesario un elevado
grado de compatibilidad entre receptor y donante, y tan solo es posible
localizar un donante compatible para el 60% de los pacientes. No obstante,
España realizó, durante el 2011, unos casi 500 trasplantes de médula ósea y
sangre de cordón umbilical, lo que supuso un aumento de 70 casos respecto a
2010, y volvió a situar la cifra en su máximo histórico.
Tras la puesta en marcha de este registro de donantes de médula ósea, el
número de donantes siempre ha ido en aumento. Estos datos reflejan una
mayor concienciación por parte de nuestra sociedad. Pero creemos que aún
estamos hoy muy lejos de nuestras posibilidades y, por ello, queremos hacer
un llamamiento para que medios de comunicación y entes sociales, como
somos los partidos políticos, muestren su apoyo para sensibilizar a la opinión
pública, sobre la necesidad que tienen quienes permanecen a la espera de
una médula que sea compatible, y lo mucho que les puede ayudar a la
mayoría de ciudadanos de a pie.
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Nos gustaría que se informase obligatoriamente a todas las embarazadas,
como norma y derecho, sobre la posibilidad de donar su cordón umbilical, ya
que sus células madre también pueden usarse en trasplantes. Desde aquí,
instamos al Ministerio de Sanidad, para que lleve a cabo campañas
informativas para dar a conocer a la ciudadanía el proceso detallado de la
donación de médula. Gratuidad y confidencialidad son dos de los principios
básicos que contempla la donación de progenitores hematopoyéticos, según
la normativa establecida, que regula la utilización de tejidos humanos,
debemos seguir velando por su cumplimiento y perseguir a quienes pretendan
hacer de la donación un negocio, para garantizar que sea un acto libre,
voluntario, gratuito y solidario. Se tendrían que unir fuerzas hasta encontrar
muchos más donantes para poder salvar las vidas de todas las personas que
lo necesiten. Tenemos y podemos conseguir saltar todas las barreras, para
seguir creciendo en número de donantes.
Pero esta declaración de buenas intenciones no debe quedar simplemente en
eso, por eso, desde Plataforma per Catalunya, creemos que, desde la
vertiente municipal, también debemos encontrar el modo de adquirir un
compromiso real. Desde el Ayuntamiento de Hospitalet debemos
comprometernos con esta causa, por ello emplazamos a poner en manos de
las organizaciones, cuando lo requieran, todos los medios que estén a nuestro
alcance para facilitar la recogida de datos posibles de donantes de médula
ósea, ya sea a través de campañas de captación a pie de calle o mediante la
publicitación de las actividades de estas entidades en la página web del
Ayuntamiento. Pedimos que se publique información en los CAP dependientes
de sanidad pública, sobre la posibilidad de donar médula ósea o sangre de
cordón umbilical, y que se informe a los donantes de sangre, en los lugares de
extracción, sobre esta posibilidad, ya que constituyen un tipo de público
especialmente sensibilizado, del que a priori se puede obtener una respuesta
positiva.
Queremos rendir nuestro pequeño homenaje a los donantes de médula ósea,
y que se reconozca, a través de la Fundación Josep Carreras, a quienes han
ayudado a vivir a otras personas con la donación de médula ósea. Ellos han
llevado a cabo un enorme acto de responsabilidad social, sumarse a la lucha
por la vida.
Y finalmente, quisiéramos transmitir un mensaje de ánimo también a todas las
personas que están luchando contra esta enfermedad y permanecen a la
espera de un trasplante de médula.
Por todos estos argumentos, votaremos a favor de la moción.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha algun aclariment? Ens hauríem posicionat tots els grups, perquè
l’hem signat conjuntament i amb el vot favorable de Plataforma, quedaria
aprovada per unanimitat. Passem a la següent moció.

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

MOCIÓ 15.- PER A LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DEL
DONANT DE MÈDULA ÒSSIA.
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 la medul·la òssia és un teixit indispensable per a la vida, ja que en
ell s’hi fabriquen les cèl·lules de la sang i del sistema immunitari. A la medul·la
òssia hi resideixen les cèl·lules mare (també denominades progenitors
hematopoètics), capaces de produir totes les cèl·lules de la sang: Els glòbuls
blancs o leucòcits, els glòbuls vermells o hematies, les plaquetes o trombòcits.
ATÈS que moltes malalties són conseqüència d’una producció excessiva,
insuficient o anòmala d’un determinat tipus de cèl·lules derivades de la cèl·lula
mare.
ATÈS que el trasplantament de medul·la òssia permet la seva curació al
substituir les cèl·lules defectuoses per d’altres normals procedents d’un
donant sa.
ATÈS que en moltes d’aquestes malalties el trasplantament és l’única opció
terapèutica.
ATÈS que per realitzar un trasplantament hematopoètic amb èxit és necessari
comptar amb un donant compatible amb el pacient.
ATÈS que ser compatible significa que les cèl·lules del donant del pacient són
tan semblants que poden conviure de forma indefinida en el receptor. Aquest
fet es produeix perquè totes les cèl·lules tenen en la seva superfície un seguit
de proteïnes, denominades antígens leucocitaris humans, que les diferencien
de les cèl·lules d’un altre organisme.
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ATÈS que quan un malalt que requereix un trasplantament no té un donant
compatible entre els seus familiars, la seva única possibilitat de curació és
localitzar un donant voluntari no emparentat que sigui compatible.
ATÈS que els milions de possibles combinacions dels diferents antígens HLA
fan difícil localitzar un donant no familiar compatible amb un pacient
determinat. Afortunadament, per realitzar un trasplantament amb èxit, no és
necessari que el sistema HLA del donant i del receptor siguin totalment
idèntics. Malgrat això, l’única manera de localitzar donants suficientment
compatibles per un pacient és disposar d’informació sobre els antígens HLA
d’una gran quantitat de possibles donants.
Per a possibilitar la localització d’aquests donants s’han creat registres de
donants voluntaris en tots els països desenvolupats. A Espanya s’ha
encomanat aquesta tasca al Registre de Donants de Medul·la òssia
(REDMO), creat l’any 1991, per la Fundació Internacional Josep Carreras, per
realitzar la recerca de donants no familiars per a pacients espanyols.
ATÈS que pot ser donant de progenitors hematopoètics qualsevol persona
amb bona salut, una edat compresa entre els 18 i els 55 anys i que accepti:
- facilitar les seves dades bàsiques.
- que li extreguin una mostra de sang.
- que les dades bàsiques i de compatibilitat siguin introduïdes a la base de
dades de REDMO i que la informació sobre la seva compatibilitat sigui
incorporada a la Xarxa Mundial de Donants Voluntaris de progenitors
hematopoètics.
ATÈS que les donacions de medul·la òssia, són unes donacions molt
específiques tant per la condició del propi donant, com per l’aspiració de la
medul·la òssia, com per la posterior i ràpida regeneració de la mateixa.
ATÈS que el donant de medul·la, al igual que els donats de ronyo i de fetge
són els únics donants que poden portar a terme la seva donació en vida.
ATÈS que a diferència de les donacions de ronyo i de fetge, la donació de
medul·la requereix d’una intervenció menor, aproximadament 24-36h
d’hospitalització.
ATÈS que actualment existeix el Dia Internacional dels Donants d’Òrgans i
teixits, sense diferenciar entre els diferents tipus de donacions.
ATÈS que el donant de medul·la òssia fa un tipus de donació molt específica i
diferent a la resta de donacions.
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ATÈS que entre la societat no es coneix prou les característiques pròpies de
les donacions de medul·la òssia.
Els Grups Polítics del PSC-PM, PP, CiU, ICV-EUiA, proposen a l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
PRIMER: proposar a la Mesa del Parlament de Catalunya que realitzi un acte
de reconeixement, a través de la Fundació Internacional Josep Carreras, als
donants de medul·la òssia.
SEGON: demanar a la Mesa del Parlament de Catalunya que iniciï el tràmits
necessaris per tal que s’institucionalitzi el Dia Internacional del Donant de
Medul·la Òssia

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSCPM, ICV-EUiA, número 16, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per a la seva presentació té la paraula el Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Portem una moció, tal i com diu el seu títol,
demanant un model de finançament local propi i definitiu. Portem massa
temps, des de l’any 1979, demanant reiteradament des del conjunt
d’ajuntaments, i aquest no ha estat diferent, un model de finançament local
que ens permeti fer front a les nostres competències, a les nostres
obligacions, i a poder donar als nostres veïns i veïnes, uns serveis tal i com es
mereixen.
Ara, en aquest moment, i abans el Sr. del Río ja feia un avançament, ens
trobem en una situació com a mínim peculiar. El govern actual està prenent
decisions, i a la intervenció anterior del Sr. del Río ja es veu quina és la
pretensió, com apareix ara el Partit Popular com a salvador de les finances
municipals. Estarem encantats que el Partit Popular salvi les finances
municipals, no només de l'Ajuntament de l'Hospitalet, sinó de tots els
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ajuntaments, modificant, acordant i consensuant un model de finançament que
sigui just també pels ajuntaments, però un model de finançament estable,
permanent, clar i transparent.
En aquest mesos ens hem trobat, com saben vostès, amb una decisió que va
prendre el govern de l’Estat, el dia 30 de desembre, en el que, a través d’un
Decret, feia una cosa insòlita en els 30 anys de democràcia, i era arrogant-se
unes competències que no són pròpies i, per tant, fent un atemptat a
l’autonomia local, a l’autonomia dels ajuntaments, feia una intervenció en que
pujava el 10% el tipus de gravamen en els rebuts de l’IBI, sense més. Això
una competència que és d’estricta competència municipal, que està reservat
als municipis i a la decisió que els seus plenaris prenen, el govern del Partit
Popular, en aquesta ocasió, va prendre el camí del mig, per després aparèixer
dient, mireu, ajuntaments, us estem salvant. Llàstima un petit detall, i és que
aquest, ens està salvant, significa que han de pagar els veïns.
Això porta que aquest Ajuntament, que en l’aprovació de les seves
ordenances municipals ja havia previst un increment en l’IBI, perquè
evidentment som conscients que el moment és complicat, que tots hem
d’aportar, i pensem que la gent que té una vivenda, que té una vivenda en
propietat, nosaltres ja vam fer l’esforç, la pedagogia, d’explicar-li a la gent,
escolta, és el moment que hem d’aportar tots una miqueta més, havíem pujat
el nostre rebut de l’IBI i ara el Partit Popular fa un increment, a més a més, del
10%.
Des del primer moment, en aquest Ajuntament ens vam negar a què això fos
així, vam dir, vam enviar, l’Alcaldessa va enviar una carta al Ministeri per dir-li,
escolti, no estem d’acord, nosaltres ja hem demanat l’esforç de solidaritat als
nostres veïns i veïnes, entenem que aquells que ja hem fet aquest increment,
no és raonable que incrementem dues vegades, que penalitzem dues
vegades als nostres veïns i veïnes.
I, per tant, el que demanàvem era o que quedés sense efecte l’acord que
s’havia pres en el Decret del Ministeri o, si més no, que ens deixessin tirar
enrere l’increment que havíem aprovat en el nostre Ple Municipal, de manera
que el que quedés fos l’increment que havia decidit, que havia proposat, que
havia endegat el govern central.
A partir d’aquí, van haver-hi múltiples converses, múltiples equívocs, i fins
arribar a una nota del 20 de febrer, que va treure el Ministeri, a sol·licitud no
només de l'Ajuntament de l'Hospitalet, sinó del conjunt de municipis, en aquest
cas, fins i tot de la Federació Espanyola de Municipis i Provincies, que
textualment, i vull llegir-ho, diu: “si el Ayuntamiento hubiera aprobado un
incremento en el tipo del IBI para el ejercicio 2012, sería recomendable que,
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garantizando siempre como incremento mínimo, el que se desprende de la
aplicación del Real Decreto, se evitara la acumulación de incrementos”, per
tant, era bastant evident. El que ens estava dient era, escolti, si vostès ja han
aprovat un increment, a més a més, l’increment que hem fixat des del
Ministeri, escolti, no cal que sumin els dos, sempre que garanteixin que el que
s’ha fixat pel Ministeri es tiri endavant.
A partir d’aquí, nosaltres veiem reconegudes i admesa la sol·licitud que havia
fet la nostra Alcaldessa en el Ministeri, així ho vam fer públic, ho vam
comunicar al conjunt de la ciutadania, però 48 hores després surt una nova
versió de la nota que diu: “la recomendación formulada en dicho apartado,
exclusivamente debe entenderse en el contexto normativo actual, al ejercicio
2013”. Mirin, això és un gran despropòsit, si vostès volen pujar l’IBI el 10%, a
més a més, del que fan els ajuntaments, facin-ho d’una manera clara, diguinho, i ja està, però no és el govern qui ve a ajudar als ajuntaments, el govern el
que li està dient al conjunt de ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet, és que
paguin el 10% més de l’IBI.
I, per tant, nosaltres el que demanem en aquesta moció és que reiterem dues
qüestions de manera molt clara, que d’una vegada per totes es posi en marxa
un model de finançament propi, definitiu i just pels ajuntaments, que aquests
ajuntaments que havien aprovat un increment de l’IBI, a les seves ordenances
municipals, no l’hagin de sumar al decretat pel Ministeri, i que el Ministeri
d’Hisenda es faci responsable que de les seves actuacions se’n puguin derivar
en el cobrament d’aquest IBI, pel que fa tant als impagaments que
segurament s’incrementaran, al veure’s incrementat d’una manera tan
espectacular els rebuts, com que es faci càrrec de les bonificacions que
aquest Ajuntament farà, perquè no sigui tan gravosa el rebut de l’IBI en el
conjunt de ciutadans i ciutadanes, per tant, que sigui el propi Ministeri qui es
faci càrrec d’aquest increment de les bonificacions a les quals l'Ajuntament
haurà de fer front.

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

SR. ORDÓÑEZ
Sí, independientemente del voto, nos gustaría remarcar una frase que ponen
ustedes en la moción, que dicen, bona part dels ajuntaments havien actuat de
forma responsable tramitant modificacions de l’IBI, bueno, nosotros,
obviamente, en eso no estamos de acuerdo, ya que si ustedes consideran
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responsable una subida del 8%, nosotros no lo vemos ni lógico, ni
responsable, y menos en la situación actual que están sufriendo muchas
familias de nuestra ciudad.
Independientemente de la opinión que cada uno pueda tener, de si la culpa la
tiene una mala gestión del Ayuntamiento, si la culpa la tiene la Generalitat o el
Gobierno Central, sabemos que el Ayuntamiento de Hospitalet está en
números rojos, pero asfixiar a los ciudadanos con subidas de impuestos
desmesuradas, repito, para nosotros no es ni lógico, ni responsable.
Visto esto, decir que, obviamente, con el Plan de Ajuste que lanzan desde
Madrid, parece ser que obligan a los ayuntamientos a hacer subidas fiscales
generalizadas, para tapar los agujeros municipales. Es más, mucho nos
tememos que, en un futuro no muy lejano, podamos llegar, y esperemos que
no, al copago de servicios, y esto se convierta en algo habitual en muchos
municipios, y es una cosa que, obviamente, nosotros no estaríamos
dispuestos a aceptar.
Obviamente, reducir el déficit de los ayuntamientos es una cosa básica, pero
esto no tiene que estar en contraposición con crear un nuevo modelo de
financiamiento propio. Esta reclamación se lleva tiempo haciendo, es cierto,
sobre todo en los últimos años, ya que en vez de crear este nuevo modelo de
financiación, lo único que se ha hecho en 30 años, son pequeñas
modificaciones en la Ley de Bases de Régimen Local y en la Ley de
Financiamiento Local.
Por todo esto, les votaremos a favor de la moción que presentan, si bien les
queremos recordar que el anterior gobierno, el de su partido, fue el último que
se negó a negociar un nuevo modelo de financiación local, negativa que contó
con el anterior Secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, como
máximo responsable.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió, no, ells són..., signen també la
moció.

SRA BORRÀS
Ah! perdó, perdó Alcaldessa, és veritat, que la van sotasignar també. El grup
de Convergència i Unió, a veure, és una moció que, en molta de la part, hi
estem d’acord amb el que aquí s’exposa. Aquest és un tema, el tema del que
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és el resoldre el finançament de les administracions locals, és una assignatura
pendent. Aquesta és una realitat que no s’ha resolt, vostès ho deien bé, per
part ni del PP, ni del PSOE, deien ningú més, és que tampoc ningú més ho
podia resoldre, perquè això depèn del govern central i, per tant, de les dues
grans formacions polítiques de l’Estat. Aquest és el primer tema, per tant,
nosaltres amb el primer punt hi estem absolutament d’acord.
Com també som de l’opinió, i aquest és el nostre punt de vista, que també cal
resoldre el que és el finançament de Catalunya, en el sentit que hi ha un
esforç financer per part dels catalans, molt superior al que ens pertoca i, per
tant, de cada euro que paguem, només ens retornen 53 cèntims, doncs això
s’ha de modificar.
Dit això, el tercer punt, demanar al Ministeri d’Hisenda que puguem fer
aquesta graduació que vostès diuen, a nosaltres ens sembla obvi, perquè, si
no recordo malament, l’increment de l’IBI a la ciutat de l'Hospitalet era un 8%
per part de l'Ajuntament si, a més a més, l’hem de pujar un 10, és que és un
18%, això és un pes sobre les espatlles de la ciutadania molt important i que,
per tant, entenem que hauríem de tenir la capacitat de maniobra de no haver
de fer això.
Al segon punt, miri, nosaltres més que demanar una excusa pública per part
del Ministeri, que ens sembla un punt, bé, miri, es pot demanar, nosaltres ens
sentiríem més còmodes en què es digués que hi hagués un respecte a
l’autonomia municipal. Molt bé, si vostès volen, doncs demanem excuses, no
sé què en portarem de bo amb una excusa, el que seria interessant és que hi
hagués un respecte a l’autonomia municipal, i això és el que, des del punt de
vista de Convergència i Unió, és el que pertoca fer, entenem nosaltres, més
enllà d’una excusa, escolti, un respecte i, per tant, aquest respecte vol dir,
escolti, modifiqui el que vostès ens estan obligant a fer, perquè no correspon,
no correspon fer-ho.
I respecte al quart punt, que nosaltres, doncs hi podríem estar a favor, si que
els hi demanem un canvi, un canvi molt petit, però és que ens sembla que les
formes, si vostès volen, també són importants, i llavors allò d’exigir al Ministeri,
a mi em sembla que se sol·liciten les coses, sol·licitar al Ministeri d’Hisenda,
doncs que estableixi si s’escau, pim, pim, pim, perquè si vostès volen és un
tema purament formal, però em sembla que el tracta que ha d’haver-hi entre
una administració i una altra, és de sol·licitar que les coses es facin d’una
manera determinada i no amb una exigència, és una qüestió que em sembla
que, doncs hi guanyem tots en dir les coses d’aquesta manera.
Per tant, home, francament, cal resoldre el tema local, cal resoldre’l d’una
forma en què sigui el govern central qui doni una norma de joc a les
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administracions locals, en que tingui més, vaja, un finançament més correcte i,
per tant, més ampli del que té avui. Punt número dos, home, no s’està
arreglant res, simplement s’estan posant dintre del que és la capacitat local de
modificar el seu IBI, no ens sembla correcte, hi estem d’acord. I el tema de
l’excusa pública, amb tota sinceritat, no sé què en farem, nosaltres voldríem
canviar el punt, sinó doncs farem, bé, votarem a favor, encara que
estrictament li hem de dir que no ens hi sentim del tot còmodes, perquè
trobem un punt d’allò. I sí que ens agradaria que canviessin l’exigir per el
sol·licitar. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, cap problema en demanar sol·licitar en comptes d’exigir, jo estic
completament d’acord i crec que no hi ha cap problema, i possiblement és
més adequat sol·licitar que exigir. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, bien, el grupo popular siempre que se ha traído una moción en este Pleno,
en la cual se pedía al gobierno del partido que fuera, gobierno en Madrid del
partido que fuera, que se pusiera en marcha un modelo de financiación local,
siempre se ha votado a favor y, por tanto, en el punto 1 seguimos pensando lo
mismo, hace falta un modelo de financiación local que dé ya solvencia y dé
una solución definitiva a lo que son las arcas municipales y al ejercicio de las
competencias propias que tenemos como Ayuntamiento. Y, por tanto, ese
punto a favor.
Del resto, evidentemente, votamos en contra, votamos en contra porque,
hombre, Sr. Belver, usted dice atentado, atentado a los ayuntamientos,
atentado a los ayuntamientos es lo que hizo el gobierno socialista del Sr.
Zapatero, año 2008 y 2009, eso sí que fue un atentado, y más a este
Ayuntamiento. El Sr. Zapatero, año 2008-2009, resulta que hace unas
entregas a cuenta a los ayuntamientos, con una previsión absolutamente
irreal, porque este señor vivía en un mundo virtual. En el año 2008-2009,
todos sabíamos que estábamos en plena crisis económica y que
ingresábamos menos de lo que gastábamos, y este señor hace unas
previsiones de ingresos que no se ajustan para nada a lo que acabó siendo, y
encima nos dice, vale, me he equivocado y en cinco años me lo devuelves,
encima, en cinco años, me lo devuelves.
Y como usted bien dice, el IBI lo pagan los ciudadanos, pero los 26 millones
de euros que se equivocó el Sr. Zapatero, también los pagamos los
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ciudadanos y encima en cinco años. Por tanto, hombre, yo creo que eso, esa
falta de previsión no sé si habría que pedirle también al Sr. Zapatero excusas,
porque 26 millones de euros es mucho dinero.
Hombre, explique usted también, hasta a los ciudadanos que están aquí en el
Pleno, porque un Ayuntamiento como Castelldefels, gobernado por el Partido
Popular, el incremento del IBI es cero, Castelldefels, gobernado por el Partido
Popular, incremento del IBI cero. Explíqueles el por qué, no, explíqueles el por
qué, quizás será debido a que Castelldefels en los años ha ido incrementando
su IBI y ahora, como aquí no se ha hecho en Hospitalet, es cierto que tiene
que hacer este incremento del IBI.

SRA. ALCALDESSA
¿Ha finalizado? Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa. Muy brevemente, agradecer el voto favorable a los
grupos que así lo han hecho. Evidentment, Sra. Borràs, tal i com li deia
l’Alcaldessa, ser educats no costa res, per tant, sol·licitem en lloc d’exigir.
Y, Sr. del Río, tiene usted razón, con el tema del 2008 y del 2009, con las
liquidaciones negativas, eso fue perjudicial, digamos, para el Ayuntamiento, y
para los ciudadanos, sí, sí, sí, tiene usted razón. Nosotros trajimos una
moción aquí diciendo que estábamos en contra, no nos dolieron prendas, no
nos dolieron prendas. Por lo tanto, aquí, en este Ayuntamiento, con la
Alcaldesa a la cabeza, lo primero que defendemos es lo que entendemos
razonable para nuestros ciudadanos, independientemente del gobierno que
los aplique o del color que tenga el gobierno que los aplique, y defendemos
los intereses municipales de este Ayuntamiento y de sus ciudadanos y de sus
ciudadanas. En ese momento eso nos pareció mal, trajimos una moción y
fuimos en contra o pusimos en cuestión, dijimos, no estamos de acuerdo con
lo que está haciendo el gobierno, y lo dijimos, y hemos luchado para que no
se tuviera que devolver en un año, como se tenía que devolver, que fuera en
cinco, pedíamos que fuera en diez, que se compensara, hemos traído
mociones aquí para batallar en ese sentido.
Y, en el tema de Castelldefels, hombre, usted hace trampas al solitario, claro,
el incremento del IBI es cero, sí, pero claro, porque hicieron una revisión
catastral, sí, pero si la revisión catastral a usted le supone motivo de orgullo,
felicidades, la hizo el Partido Socialista, porque ustedes llevan gobernando en
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Castelldefels hace media hora, para ser exactos, nueve meses, entonces, a
ver, si le parece bien la revisión catastral, felicidades, la hizo el Partido
Socialista. Usted qué está proponiendo ¿que hagamos una revisión catastral
para incrementar los valores catastrales en la ciudad? ¿Esa es la propuesta?
Traiga una moción en el próximo Pleno y la debatimos, y le explicaremos a los
ciudadanos que lo que usted quiere es modificarles el valor catastral al alza,
para así no tener que aplicarles el 10%, aunque el valor catastral con la
revisión les suba el 20%, no hay ningún problema, usted tráigala y lo
discutimos, y luego lo explicamos. Para bajar el valor catastral,
afortunadamente usted no es, y espero que o sea nunca, el concejal de
Hacienda y mucho menos el Ministro.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río, vol afegir alguna cosa?
Bien, yo, a ver, no quiero insistir mucho más sobre este tema, pero ustedes
saben que, hombre, hay cosas, en fin, que son verdades a medias, y que,
cuando se dicen, bueno, yo creo que…, bueno, no, por las dos partes no, Sr.
del Río, a ver, yo creo que hay que ser, en fin, en estos temas hay que decir
las cosas como son y, hombre, que usted ponga de ejemplo precisamente un
ayuntamiento, que ha estado gobernado por el Partido Socialista hasta hace 9
meses, como un ejemplo de buena gestión, pues me parece muy bien, me
parece fantástico, que usted ahora diga que no se aumentan los impuestos,
bueno, no se aumentan los impuestos, no porque el señor Alcalde de
Castelldefels que, por cierto, forma parte de la Comisión de Haciendas y de
Economía de la Federación de Municipios de Cataluña, y estamos juntos en
ese tema, y yo le puedo explicar lo que piensa al respecto.
Y, por tanto, y usted también debería saber lo que piensa el Alcalde de
Castelldefels respecto a la situación de las finanzas locales en este momento,
y usted sabe perfectamente que el Alcalde de Castelldefels no aumenta el IBI,
no porque no quiera, porque no puede, porque simplemente los incrementos
catastrales se realizaron, la revisión catastral se ha hecho después del año
2002, y el Ayuntamiento de Hospitalet hizo la revisión en el ejercicio 1999, con
efectos del 2000. Y entendíamos que, en medio de una crisis económica, no
era el mejor momento para volver a realizar una revisión catastral, que sería lo
que una ciudad como Hospitalet debería haber hecho a partir de los 10 años
de revisión catastral, nosotros, para el 2011, lo más, bueno, habitual, hubiera
sido que se hubiera hecho una revisión catastral. No se ha hecho, no por
nada, porque entendíamos que en una crisis económica, como la que
estamos sufriendo, no era el mejor momento para realizar esa revisión.
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A ver, yo creo que las cosas tienen que quedar claras, y yo, a ver, usted pone
de ejemplo una cosa, pone otra, pero ¿a usted le parece bien que los
ciudadanos de Hospitalet tengan que pagar un 18% más de IBI, este año
2012? Porque lo que dice la moción, entre otras cosas, es que no estamos de
acuerdo con una medida que ha tomado el Ministerio del Partido Popular, el
Sr. Montoro, el que, por primera vez en la historia de la democracia, ha
decidido que los ayuntamientos, nos guste o no, hayamos tomado la decisión
o no, tenemos que aumentar un 10% por encima de lo que cada ayuntamiento
había decidido. Y eso, en el caso de Hospitalet, significa que un ciudadano va
a pagar un 18% más, porque al 8% que el Ayuntamiento había decidido, y que
ustedes, bueno, lo saben perfectamente, porque han estado en el Pleno de
aprobación de las ordenanzas, inicial y final, se ha sumado un 10% de
incremento. Eso no ha pasado en el Ayuntamiento de Hospitalet, ha pasado
en muchísimos ayuntamientos, y nosotros, desde el Ayuntamiento,
entendemos que es un sobreesfuerzo que se les va a pedir a los ciudadanos
que, en el caso de Hospitalet, nos lo podríamos ahorrar. Porque el Plan de
Saneamiento y el presupuesto de este Ayuntamiento, en fin, no necesita
incrementar ese 10% en este momento, porque los datos, y así apuntan y así
se aprobó el Plan de Saneamiento, con el 8% era más que suficiente.
Por tanto, lo que hacemos hoy aquí es simplemente reivindicar, por un lado, la
autonomía municipal, reivindicar que hay una necesidad real de que haya una
financiación de los municipios, acorde a lo que estamos realizando, creo que
hemos sido la administración, y somos, más cercana al ciudadano, la que
estamos ofreciendo más y mejores servicios, y la que necesitamos, en un
momento como éste, en un momento de dificultad, cuando los ciudadanos
necesitan más de la administración más cercana, bueno, tener los recursos
suficientes para poder hacer frente a las diferentes necesidades. Y lo único
que pretendemos es que, hombre, grandes ayudas tampoco esperamos del
resto de administraciones, pero, como mínimo, que nadie nos ponga más
problemas encima, y por eso insistimos en que cada administración pague lo
que debe, que cada administración, hombre, en todo caso no nos genere más
conflicto del que ya podemos tener, que hombre, por parte del Ministerio,
hombre, cuando se dice una cosa, no se nos cambie cada diez minutos, y que
hoy no nos mande una normativa, y al día siguiente la cambie y diga que lo
que dije ayer, que no, y que ahora la interpretación es otra. Porque eso,
estamos jugando, bueno, de mucho dinero, estamos jugando del dinero de los
contribuyentes y, por tanto, estamos hablando de un tema suficientemente
importante, como para que seamos serios y rigurosos.
Y, por tanto, en ese sentido, lógicamente, en los temas económicos no se
puede hablar alegremente, es cierto que el gobierno del Sr. Zapatero quizás
no reconoció la crisis de una forma inmediata, también le voy a decir una
cosa, usted ha puesto de ejemplo los 26 millones que tenemos que devolver,
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en fin, como consecuencia de un más incremento o de una mayor aportación
que se realizó por parte del Ministerio, en el año 2008 y 2009, también le digo
que en aquellos momentos, y gracias al gobierno del Sr. Zapatero, se
invirtieron en esta ciudad muchísimos millones de euros, que han servido para
mejorar muchas calles, muchos barrios, para hacer muchos equipamientos,
para que hoy la mayoría de escuelas de esta ciudad tengan unas mejores
condiciones, y para que muchísimas obras necesarias, y no como dicen
algunos partidos políticos, que estaban en la oposición en aquel momento,
para hacer rotondas. Rotondas en Hospitalet, yo creo que no se hizo ninguna,
ahora, mejora de los centros de asistencia, perdón, de los casals para gent
gran, de las escuelas, mejora de calles, hacer una ciudad más accesible,
mejoras medioambientales y de todo tipo, sí que se hicieron.
Por tanto, yo no voy ahora a decir lo maravilloso, ni lo bien, que se ha hecho
por parte de un gobierno, lo que sí que es evidente, es que en estos
momentos necesitamos, de una vez por todas, que se nos, en fin, se resuelva
el problema que tenemos de la financiación local, y espero y deseo, y si es
así, no se preocupe Sr. del Río que le felicitaremos desde Hospitalet y le
felicitaremos desde todos los ayuntamientos que sea necesario y menester,
espero y deseo que por fin cualquier gobierno, si es el del Sr. Montoro y el del
Sr. Rajoy, pues enhorabuena, puedan resolver, de una vez por todas, el
problema de la financiación local.
Pasaríamos a la siguiente moción.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 16; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 16.- DEMANANT UN MODEL DE FINANÇAMENT LOCAL PROPI I
DEFINITIU.
Atès que l’IBI és avui l’ingrés tributari més important dels ajuntaments, i
pràcticament l’únic que garanteix una certa estabilitat a les finances
municipals.
Atès que en el moment de preparar les ordenances per l’any 2012 una molt
bona part dels ajuntaments ja havien actuat de forma responsable tramitant
les modificacions corresponents del tipus de l’IBI, variant-lo en la mesura que
ho consideraven convenient.
Vist que a L’Hospitalet, l’octubre de 2011, l’Ajuntament aprovà les ordenances
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fiscals per al 2012, només modificant el tipus impositiu l’impost sobre béns
immobles (IBI), que puja un 8%. La resta d’impostos mantenen el tipus
tributari. Aquesta pujada, resultat de la complexa situació econòmica actual,
és el preàmbul d’uns pressupostos que reajusten les seves partides per tal
d’assegurar tres eixos bàsics: la promoció econòmica i la generació de llocs
de treballs; la seguretat, el civisme i la convivència, i l’educació i els serveis
socials bàsics.
Vist que és en aquest moment, que el govern central, amb una tècnica que es
pot considerar com una invasió de les competències municipals, aprova el
RDL 20/2011 que estableix, per a la majoria d’ajuntaments, un increment
addicional del tipus de l’IBI, que per tots el municipis que van efectuar la
revisió amb anterioritat al 2002 és del 10 %.
Atès que davant les inconcrecions de la decisió del Govern i de la voluntat
política de no sumar els dos increments, l’Ajuntament de l’Hospitalet va fer
una consulta expressa al Ministeri per saber si hi havia alguna forma de reduir
el percentatge d’augment (8% de l’Ajuntament més 10% del Govern de
l’Estat).
Vist que les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM) consideren que
l’increment del tipus impositiu de l’IBI ha estat una decisió unilateral del
Govern de l’Estat i declaren que l’establiment del nou increment en l’impost de
l’IBI per part del Govern de l’Estat podria suposar una vulneració a
l’autonomia local dels municipis, l’Ajuntament en Ple aprova una moció
adherint-se a la declaració i rebutjant la decisió del Govern el passat 24 de
gener de 2012.
Vist que davant la confusió creada, el Govern de l’Estat, va emetre una nota el
20 de febrer que diu textualment :
“Si el ayuntamiento hubiera aprobado un incremento en el tipo del IBI
para el ejercicio 2012, sería recomendable que, garantizando siempre
como incremento mínimo el que se desprende de la aplicación del RDL,
se evitará la acumulación de incrementos.”
Vist que en el cas de L’Hospitalet, arran de la primera directiva del Ministeri
d’Hisenda, l’Ajuntament va fer pública la seva voluntat d’aplicar tan sols
l’obligatori 10% estatal i deixar sense efecte l’augment del 8% que el Ple havia
aprovat prèviament a la decisió del Govern.
Vist que en una nova versió de la nota esmentada anteriorment deia:
“1. la recomendación formulada en dicho apartado exclusivamente
debe entenderse referida, en el contexto normativo actual, al ejercicio
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2013.”
En conseqüència, i en contra de la voluntat política expressada en diferents
ocasions pel Govern Municipal, l’Ajuntament de L’Hospitalet es veurà obligat
pel Govern de l’Estat a aplicar una pujada de l’IBI del 18%.
Atès que creiem imprescindible que es replantegi de una vegada per totes el
model de finançament de les administracions locals. El nostre objectiu final ha
de ser que el Govern de l’Estat faci realitat una reforma estructural del sistema
de finançament dels ens locals que proveeixi de recursos suficients per
garantir el compliment del marc competencial real de les corporacions locals
que ens permeti continuar prestant els serveis que ens demana la ciutadania i
que actualment cobrim des de l’administració local: escoles bressol, més
polítiques d’ocupació o l’atenció social, per citar-ne algunes, totes elles
necessàries per garantir la cohesió social en pobles i ciutats.
Vist tot l’anteriorment exposat,
Els Grups Polítics del PSC i d’ICV-EUiA, proposen 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) S’aprova per unanimitat el punt PRIMER, que literalment diu:
PRIMER.- Instar al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques que
treballi per posar en marxa un model de finançament propi i definitiu que el
món local necessita, que no estigui subjecte a mesures conjunturals i que
tregui les hisendes locals de la situació d’incertesa en què avui ens trobem.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Demanar per respecte als ciutadans i als ajuntaments, una
excusa pública per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
per la manca de rigor amb què ha tractat aquesta qüestió tant delicada.
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c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
TERCER.- Demanar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que
aquells ajuntaments que havien aprovat la pujada de l’IBI puguin deixar
sense efecte aquesta pujada per l’any 2012, tal com s’entenia a la primera
versió de la directiva de criteris d’aplicació apareguda el 20 de febrer.
d) Ha estat aprovat el punt QUART, amb una esmena “in voce” incorporada,
amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i
amb 6 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso,
Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents a aquesta sessió i que
literalment diu:
QUART.- Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que
estableixi, si s’escau, les responsabilitats necessàries pels efectes que
aquestes actuacions tindran en les finances municipals, fent-se càrrec dels
impagaments i bonificacions aplicables que com a conseqüència d’aquesta
pujada es puguin generar durant l’exercici 2012.
e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
CINQUÈ: Donar trasllat dels acords al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, a la Federació Catalana de Municipis (FMC), a la Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP).
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No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat
aprovada pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, número 17, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Presentem aquesta moció en atenció, diguéssim, en
aquest cas al que considerem són les víctimes més vulnerables que hi ha, que
afecta en el codi penal i que ja tenen recollit aquestes possibilitats, però que
hores d’ara no s’estan aplicant amb totes les seves possibilitats.
De fet, al que ens estem referint, jo crec que, perquè ho entenguem fàcil,
diguéssim, quan una persona pateix un robatori, un robatori del que es diu
tipus cadeneta, que li peguen una estrebada i se li emporten la cadeneta, li fan
un petit robatori, li fan qualsevol tipus d’acció d’aquest tipus que el robatori no
excedeix dels 400 euros, això no està tipificat com un delicte, sinó com una
falta.
Però aquest tipus de faltes, que la gent que ho pateix, evidentment, ho viu
amb força alarma, sobretot quan hi ha una reincidència, això, hores d’ara, no
té, aquesta multireincidència, no està considerat, no arriba a tenir la
consideració de delicte, i ens trobem amb els agents de la nostra policia, a
Catalunya, a Espanya, que aquests fets poden acabar portant a la detenció, o
a la posada a disposició en el Jutjat, una vegada, dos, tres, quatre, cinc, del
mateix subjecte, que el que fa és arribar, pren declaració amb el jutge, i allò
que tothom al carrer diu, entran por una puerta y salen por la otra.
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I això, el que el codi penal ja va preveure en la modificació que es va fer en el
2010, és que aquest tipus de reincidència pogués arribar a tenir un tractament
que, encara que no fossin delicte, tingués i es pogués recuperar la figura de
l’arrest menor. És a dir, que una persona que fa multireincidència, multi
reincidència en aquest tipus de faltes, que no arriben a ser delictes, però que,
a més a més, es fan contra els segments més vulnerables de la població,
fonamentalment parlem de persones grans, menors i persones amb
discapacitat, li pogués ser d’aplicació aquesta figura de l’arrest menor i que,
per tant, la seva possibilitat i capacitat de reincidència baixés, allunyant dels
nostres carrers, de les nostres ciutats, la possibilitat de l’alarma social que
aquesta reiteració porta.
Per tant, el que nosaltres fem és, en aquesta moció, és instar al Ministeri de
Justícia que, mentre no es produeixi una modificació del Codi Penal que
modifiqui la penalització de la multi reincidència, apliqui els agreujants que ja
en l’actualitat estan previstos a la legislació, i que tenen a veure amb la
possibilitat aquesta que la reiteració, la multireincidència, de faltes amb
violència, de robatoris amb violència cap a persones vulnerables, tinguin o
puguin tenir aquesta consideració i que, per tant, arribin a tenir l’arrest menor
com a pena preventiva.

SRA. ALCALDESSA
Bé, pel posicionament de tots els grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, esta moción, obviamente, se la votaremos a favor, ya que son unos
puntos que Plataforma per Catalunya lleva en su programa político. Yendo al
texto de la moción que presentan, estamos completamente de acuerdo en
remarcar que uno de los principales objetivos que debería tener un
Ayuntamiento, tendría que ser construir y preservar la convivencia pacífica y
segura en nuestras plazas y calles, lo que lamentamos profundamente es que
ustedes no lo hayan conseguido. Obviamente, la reforma acaecida en el
Código Penal, es a todas luces insuficiente, sobretodo en el caso de la
multireincidencia, en lo que se refiere a hurtos y robos.
Todos sabemos que estos actos responden generalmente a un mismo patrón,
por eso es muy importante que se tomen todas las medidas necesarias para
frenar la multireincidencia de esta clase de delincuentes. El hecho de cometer
faltas de forma continuada, debería ser un agravante y, por tanto, considerado
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delito y, aún más, cuando se cometan contra víctimas especialmente
desprotegidas, como pueden ser menores o personas de edad avanzada.
Obviamente, la creación de un registro de delincuentes multireincidentes es
básica, para nosotros, para acabar con este tipo de delincuencia. No puede
ser que esta clase de delincuentes gocen de la impunidad que gozan hoy en
día, no puede ser que los detengan y al cabo de unas horas, como usted bien
decía, Sr. Belver, salgan tan tranquilos por la puerta de la comisaría.
Lamentablemente, hay veces que están más horas los agentes que los han
detenido, haciendo un papeleo, que estos delincuentes encerrados. Eso lo
único que hace es minar la moral de los propios agentes y hacer crecer la
desconfianza en nuestras leyes. Ante este tipo de multireincidencia hay que
actuar con el máximo rigor, sea quien sea el delincuente, pero lo que hay que
exigir es que, si quien comete el delito es un residente ilegal, sea expulsado
inmediatamente de nuestro país.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SR. SALMERÓN
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Convergència i Unió votarem favorablement. Entenem que el Codi Penal,
doncs dóna aquesta possibilitat de fer el que podríem dir, doncs en certa
manera podríem dir una protecció d’aquestes persones més vulnerables i que,
per tant, en aquest sentit, doncs és una bona via de treballar. És a dir, allò que
tenim establert a través del Codi Penal, doncs que s’hi actuï en aquesta,
insisteixo, tal i com està establert i es pot procedir, és una qüestió condicional,
però entenem nosaltres que seria bo que es treballés en aquest sentit. Per
tant, el grup de Convergència i Unió votem favorablement a la proposta del
Partit Socialista.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Bien, esta es una propuesta que ya llega tarde, en
el sentido de que ya el Ministro del Interior, Sr. Jorge Fernández Díaz, el 7 de
febrero, ya anunció que una de las medidas que piensa adoptar de forma
inminente, en esa fecha, era la de combatir la delincuencia multireincidente de
una forma efectiva y eficaz. Y, en ese sentido, ya anunció que estaba ya en
marcha una comisión bilateral entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de
Justícia, para adecuar lo que es el Código Penal y Ley de Enjuiciamiento
Criminal, para acabar con la multireincidencia. Evidentemente, vamos a votar
a favor, aunque ya decimos que ya llega tarde, puesto que ya está creada la
comisión bilateral, ya se están reuniendo y ya están trabajando en esa
materia.

SRA. ALCALDESSA
Doncs per part del grup socialista, deixem-ho així, perfecte. Passem ja a les
mocions del Partido Popular, Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 17; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 17.- EN DEFENSA DE LES VÍCTIMES MÉS VULNERABLES.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 25 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, 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; i amb 2 vots d’abstenció 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:
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Atès que les polítiques de seguretat son part del nucli essencial de les
polítiques de l’Estat del Benestar, i que la seguretat també és un dret que
garanteix l’exercici de la llibertat.
Atès que els municipis hem desenvolupat polítiques actives, que més enllà del
marc de les competències pròpies dels Ajuntaments, serveixen per garantir als
nostres ciutadans i ciutadanes, la convivència com a valor fonamental de la
vida en els nostres municipis.
Atès que un dels nostres principals objectius ha de ser construir i preservar la
qualitat dels carrers i places, amb una convivència pacífica i segura, actuant
des dels ajuntaments i el conjunt d’institucions, per fer front a fenòmens que
són globals però que es manifesten localment.
Atès que en el Ple municipal del passat 27 d'abril de 2010 es va aprovar una
moció per sol·licitar que el Codi Penal, que a llavors havia de ser modificat,
endurís les penes per la multireincidència dels furts.
Atès que malgrat les millores introduïdes en la reforma del Codi Penal que va
entrar en vigor a finals del 2010, aquesta deixava escletxes en el tractament
de la multireincidència en els casos de robatori que ara no són considerats
delicte, sinó falta, perquè no superen la quantia de 400 euros.
Vist que, segons el Registre de fets penals coneguts per la Policia de
Catalunya, el passat any 2011 va haver a Catalunya 62.801 furts, el que
representa un increment d'un 8%, respecte l’any anterior. El mateix document
informa que l’any passat es van registrar a Catalunya 6.126 estrebades.
Atès que la multireincidència crea alarma social i genera un factor
d'inseguretat, especialment quan aquests delictes tenen com víctimes a les
persones més vulnerables, com gent gran, discapacitats o menors.
Atès que els darrers mesos des la fiscalia superior de Catalunya, s’han
demanat diferents canvis legislatius amb la finalitat de recuperar la figura de
l'arrest menor i s’ha redactat una instrucció adreçada als representants del
ministeri públic, demanant-los que s'apliqui el Codi Penal amb la màxima
duresa en els casos de furts i robatoris amb violència en què la víctima del
delicte és una persona d'edat avançada o discapacitada. La interlocutòria
també demanava als fiscals que, sempre que es doni el supòsit, demanin la
presó preventiva per aquest tipus de delinqüent, per evitar així els episodis de
multireincidència que acostumen a configurar aquest tipus de casos.
Atès que aquesta figura està inclosa en l’actual Codi Penal amb els agreujants
previstos per castigar amb especial duresa els delinqüents que s'aprofiten de
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les persones vulnerables. En concret és la figura denominada del furt agreujat,
que es pot arribar a pagar amb una pena d'1 a 3 anys de presó, i el robatori
agreujat, penat entre 2 i 5 anys de presó.
Vist que tant el Ministeri de l'Interior, com el de Justícia han platejat en
diverses ocasions una nova reforma de l'actual Codi Penal en diversos
aspectes, per entre d’altres, tractar de manera adequada la lluita contra la
multireincidència, subratllant que els jutges han de tenir les eines per poder
evitar que hi hagi persones que converteixin els petits robatoris i assalts en
una "forma de vida".
Vist que la multireincidència, l’habitualitat de furts i els petits robatoris, són
percebuts com a un greu problema i existeix un consens per part de les forces
de seguretat de l’Estat, dels jutges, fiscals, governs i alcaldes i alcaldesses de
les diferents forces polítiques.
Atès que qualsevol reforma del Codi Penal hauria de comptar amb el màxim
consens polític i social possible.
Es per aquests motius que,
El grup municipal del PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords,
PRIMER.- Instar al Ministeri de Justícia que mentre no es produeixi la reforma
del Codi Penal insti al cossos d’Administració de Justícia a aplicar els
agreujants previstos en l’actual legislació per castigar amb especial duresa els
delinqüents que s'aprofiten de les persones vulnerables, en el casos de furts i
robatoris amb violència que no siguin considerats com a delicte.
SEGON.- Instar als grups polítics de la Comissió de Justícia del Congrés dels
Diputats, que de cara els futur treballs de sobre el projecte de reforma del
Codi Penal, es tracti de manera adequada la lluita contra la multireincidència, i
que la justícia pugui comptar amb les eines necessàries per poder evitar-la.
TERCER.- Donar trasllat dels acords anteriors a la Comissió de Justícia del
Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Congrés del Diputats, als
Ministeris de Justícia i Interior, al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
(FMC) i a la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
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PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit
Popular, números 18, 19 i 20, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, per presentar la número 18, té la paraula el Sr. Senen Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Antes de nada, quisiera agradecer al resto de grupos
políticos, el interés que han mostrado por este tema, porque a pesar de
suceder a miles de kilómetros de Hospitalet, afrontarlo abiertamente dice
mucho de lo que somos y del tipo de sociedad que queremos.
Hoy estamos aquí defendiendo a una mujer, a una campesina, a una cristiana
que ha sido condenada a la horca en Pakistan. Su delito ha sido, está
tipificado en el artículo 295 del Codigo Penal de Pakistán, su delito es
blasfemia contra Mahoma. La han condenado a muerte a causa de su fe, pero
yo me pregunto, si esta mujer en vez de ser una mujer humilde, hubiera sido
una mujer poderosa ¿también la habrían condenado a muerte? Si en vez de
ser una mujer, hubiera sido un hombre ¿también le habrían humillado de esta
manera?
En Europa conocemos muy bien lo que es el fundamentalismo, lo hemos
vivido en España, en Alemania, en Italia, en los países del este bajo el yugo
de la Unión Soviética. El fanatismo y el fundamentalismo han adoptado
muchas formas a lo largo de los siglos, pero, con el esfuerzo de todos, hemos
sabido dotarnos de un marco de democracia y libertad que, con todos sus
déficits, hoy nos permite hacer valer nuestros derechos mejor que nadie.
Esta moción es sobre todo una condena enérgica contra el fundamentalismo,
en este caso islámico, que tan bien conocemos, desgraciadamente, hoy en
Toulouse, ayer en Londres o en Madrid. Es una condena contra el
fundamentalismo y una reivindicación de lo que somos, vecinos de Hospitalet
que, por encima de nuestras diferencias políticas, hablamos de lo que nos
une, que es la democracia, que es la libertad, y que es el más absoluto
respeto a los derechos fundamentales.
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Por esto presentamos hoy esta moción, porque queremos que el gobierno de
España siga ejerciendo toda la presión diplomática para que liberen a esta
madre de cinco hijos, porque queremos que Europa sea valiente y acoja a los
que sufren por persecución y porque queremos que esta primavera nunca
acabe en el mundo árabe. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, la moció número 19, la presenta la Sra. Sonia Esplugas, recordo al
grup que tenen 15 minuts, per tant, s’ho han de organitzar.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies. Bé, aquesta segona moció és relativa a la Fira de Barcelona, atès
que l’Hospitalet alberga l’ampliació del recinte de la Fira de Barcelona, amb
una superfície de 240.000 metres quadrats bruts d’exposició. En aquest
recinte de Gran Via, la nostra ciutat organitza periòdicament fires, congressos
i activitats de caràcter corporatiu, econòmic, social, tan a nivell nacional, com
internacional.
Entre les fires més destacades es troben la Fira de la Alimentaria, que avui
mateix ens trobem que la tenim a la nostra ciutat, el Saló Internacional de la
Logística, Cosmobelleza & Wellness, el Sonar, entre d’altres. I, el més
important, és que a partir de l’any 2013, el recinte de Gran Via acollirà el
Mobile World Congress, i per tant, l'Hospitalet, en aquest cas, serà seu
mundial de la telefonia mòbil.
Quan se celebra alguna fira a la nostra ciutat, això representa una oportunitat
de visibilidar a nivell nacional o a nivell internacional, i malauradament, doncs
moltes de les persones que visiten les fires, doncs es troben que ni tant sols
saben que estan a la ciutat de l'Hospitalet. Tant és així que, a més a més,
també pel que fa als mitjans de comunicació, sovint s’obliden que aquesta
Fira, doncs es troba a la ciutat de l'Hospitalet i no fan cap menció.
A més a més, atenent que ahir la Generalitat de Catalunya va inaugurar
l’Oficina de Turisme al mateix recinte, doncs, pues allá que me fui, ahir per la
tarda vaig anar i el primer que em trobo és que, només a l’entrar a la Fira de
Barcelona, al que és al carrer, doncs hi ha publicitat de Tunísia, hi ha publicitat
de Galícia, i a publicitat de Mèxic, però en cap lloc apareix una publicitat
encara que sigui benvinguts a l’Hospitalet, perquè tenint en compte que és
una fira, la Fira d’Alimentària que és a nivell nacional i a nivell internacional, i
cap menció de la ciutat de L’Hospitalet. Una vegada entro al vestíbul, me’n
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vaig al punt d’informació i pregunto si tenen informació de la ciutat i em diuen
que no, que l’únic que tenen és la guia de restaurants de la ciutat de
Barcelona, quan nosaltres, a la ciutat de L’Hospitalet, tenim una guia
fantàstica de restaurants. I jo pregunto, si som capaços d’enviar a HortaGuinardó, a un restaurant ¿per què no podem enviar a un feriante que vingui a
l’Alimentària, en aquest cas, doncs a un restaurant de Can Serra, de Bellvitge
o de qualsevol barri de la nostra ciutat?
I, a més a més, desprès vaig pujar a l’Oficina de Turisme que està allà, dins
de la Fira de l’Hospitalet, i pregunto per saber si tenien alguna informació de
l’Hospitalet i em diuen que no, que l’únic que tenen és el mapa de Barcelona.
Per tant, nosaltres, des del grup municipal Popular, el que demanem és instar
a la Fira de Barcelona a incloure el nom de l’Hospitalet, en els documents
informatius que es fan des de les fires i congressos, i també alguna ressenya
a la façana. Entenem que la marca és marca Fira Barcelona, no volem que es
canviï la marca, evidentment, però sí que volem que es faci notar que aquesta
Fira està situada a l’Hospitalet i que, per tant, s’ha de fer ressò de la ciutat.
Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per l’última moció, el Sr. Juan Carlos del Río.

SR. DEL RIO
Gracias, Alcaldesa, la última moción hace referencia al colegio Ses Pla de
Llobregat, en el barrio del Gornal, que se encuentra en un deplorable estado.
De forma continua, los vecinos han reclamado, han solicitado, su
rehabilitación y su puesta en servicio a la comunidad. Desde 2004, se ha
solicitado a la Generalitat de Catalunya, la desafectación de ese local y, por
tanto, poder recuperar el edificio para la comunidad, para el barrio del Gornal
en este caso. Y en la Tabla Mixta de Planificación, también de forma continua,
pues no se acaba decidiendo cuál es su futuro. También forma parte del Plan
Director de Equipamientos Educativos 2007-2015, como una propuesta de
recuperación para la ciudad y, por tanto, lo que pide el Partido Popular es que
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, solicite nuevamente, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la desafectación del edificio de
Ses Pla de Llobregat como centro educativo, para que el Ayuntamiento pueda
destinar su uso, y solicitamos, también, al Gobierno Municipal, que presente
en el plazo de seis meses, una propuesta viable sobre el futuro de ese
equipamiento del barrio del Gornal.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament per part de Plataforma de Catalunya, el Sr. Alberto
Sánchez.

SR. SANCHEZ
Gracias, Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción número 18, sobre Asia Bibi,
Plataforma por Cataluña está presentando una moción bastante parecida en
muchos municipios y nos congratulamos que se presente aquí también. La
verdad es que todos deberíamos estar unidos ante la flagrante vulneración de
los derechos humanos, por parte de ciertos países. Es intolerable que cosas
así, sucedan actualmente.
Nos sumamos a la petición de indulto a Asia Bibi, pidiendo al Gobierno a que
presione de todas las formas posibles, al Gobierno de Paquistán para que la
indulte.
También decir que a última hora han metido un acuerdo sobre el tema de asilo
político, que bueno, el asilo político es el derecho que tiene una persona a no
ser extraditado de un país a otro que lo requiere para juzgarle por tema de
persecución política. Nosotros estamos a favor de esto, pero nos preocupa y
mucho, la mala praxis que se ha hecho sobre el asilo político por gobiernos en
el pasado.
Respecto a la moción número 19, nos vamos a abstener, en el sentido en que
consideramos positivo que se promocione la Ciudad pero para promocionarla
primero tendríamos que promocionarla mejorando la seguridad y los
problemas de civismo que tenemos.
Y respecto a la moción número 20, también votaremos a favor, gracias.

Essent les 19.45 hores abandona la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz,
regidor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Respecte a les tres mocions del Partit Popular,
Iniciativa per Catalunya-Verds Esquerra Unida, respecte a la primera de la
defensa dels drets humans d’Asia Bibi, votarem favorablement, i a més no
qüestionarem que el Partit Popular, doncs pugui presentar mocions
internacionals com sempre ens critiquen a nosaltres quan ho fem, per tant,
benvinguts i jo crec que és important també aquest tipus de mocions que ens
obren al món. En tot cas, el segon acord, el celebro, especialment, perquè
parla de l’asil polític, parla de drets humans, parla d’asil polític, i en aquest
cas, jo també els animaria a revisar, ara que estan al Govern espanyol i tenen
majoria absoluta a revisar la llei d’asil i la llei d’estrangeria per millorar-la i
evidentment, per fer més fàcil, a persones que estan perseguides per diversos
motius polítics, de guerres en els seus països, doncs que puguin ser asilats en
el nostre país. Per tant, aquesta la votarem a favor.
Respecte a la segona, de la Fira de Barcelona, vostès saben que nosaltres
formem part dels òrgans de la Fira i per tant, creiem que més que una moció
que avui presentéssim al Ple exigint a La Fira, jo crec, que l’ideal seria una
negociació institucional i una negociació donat que formen part dels òrgans de
La Fira, per tant, jo els hi demanaria, em sembla que ja els hi em demanat de
la Junta de Portaveus que la puguin retirar aquesta moció i en tot cas, instar a
les persones que en representen, doncs, a portar aquesta proposta en els
òrgans de La Fira, en tot cas, els hi tornaria a retirar si la volen retirar, si no la
retiressin, ens abstindríem.
I respecte a la tercera, igual que la primera, votarem a favor. Agraïm que el
Partit Popular hagi acceptat totes les esmenes que els hi vam fer, vam fer a la
seva moció. Jo crec que la moció ha aconseguit focalitzar bé la responsabilitat
de la desafectació de l’ús educatiu i del retorn a l’Ajuntament d’aquest edifici,
perquè és un responsabilitat del Govern de la Generalitat i han recollit les
esmenes que nosaltres els hi proposàvem, en el sentit de que és un edifici
que ja es va demanar la desafectació a l’any 2004, una desafectació que es
va negar, per part de la Generalitat, atenent que probablement en el futur,
doncs podíem recuperar aquest edifici per ús educatiu i saben vostès que ho
hem parlat, en els anys que jo porto com a responsable d’educació, ho hem
parlat en sis ocasions, en concret el 15 de novembre de 2007, el 5 de
desembre de 2007, el 5 de novembre de 2008, el 27 d’abril de 2009, el 7 de
juliol de 2009, i la darrera fa escassament no arriba a un mes, no arriba a 15
dies, el 16 de febrer, en el qual a l’Acta ja consta que l'Ajuntament sol·licitarà
la desafectació del Ses Pla de Llobregat. Per tant, estem darrera del tema,
crec que és un tema que aquesta moció, ja li comentava, ens pot ajudar i, en
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tot cas, estem d’acord en els dos acords que vostès proposen, que és tornar a
demanar la desafectació de l’edifici com a centre educatiu, perquè
l'Ajuntament pugui decidir el seu ús, i també, evidentment, estem d’acord en
què com Ajuntament, com equip de govern, doncs fem una proposta en sis
mesos, de quin seria aquest ús, en el cas, evidentment, que la Generalitat
desafecti aquest edifici. Per tant, votem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part de Convergència i Unió, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. El grup de Convergència i Unió votarà
favorablement la primera moció. Vist des d’ulls europeus és inconcebible, jo
crec, la pena de mort, sigui quina sigui la causa, i aquest és un tema que,
vaja, jo crec que a Europa ho tenim molt arrelat. Si bé és inconcebible,
insisteixo, sigui quina sigui la causa, pel gruix majoritari dels europeus, encara
ho és més, si és que ho pot ser-ho més, quan el motiu és un tema ideològic o
religiós i, per tant, de creença en un sentit o en un altre i, per tant, en aquest
sentit, nosaltres donem el recolzament, no només per això, sinó, evidentment,
per mirar de fer pressió en el govern i, per tant, poder fer que les coses no
vagin com està en aquests moments establert.
Respecte a la moció de la Fira de l'Hospitalet, la veritat és que l’explicació que
ha fet la regidora Sonia Esplugas, ens ha agradat i la podem compartir, de dir
que es doni informació a la Fira de Barcelona, però que està en el terreny de
l'Hospitalet, que es doni informació de la nostra ciutat, dels restaurants de
casa nostra, que sàpiga la gent que va a la Fira de Barcelona que allò és Fira
de Barcelona, però que està a l'Hospitalet i que, per tant, hi hagi una
informació, que se’ls faci coneixedors d’aquesta realitat, que des de
l'Ajuntament hi hagi un acord amb la Fira de Barcelona i amb la pròpia
Generalitat en el punt de turisme que diuen que existeix, perquè hi pugui
haver aquesta informació, jo crec que això seria bo i positiu, només faltaria.
Però és que no és el que posa la moció, i és una llàstima, perquè nosaltres si
la moció posés el fet que es pogués informar, doncs als visitants de la Fira de
Barcelona, que tinguessin aquesta informació, hi votaríem a favor, però clar, la
moció no exigeix, insta a la Fira de Barcelona a incloure el nom de l'Hospitalet,
en els documents informatius de les fires i congressos, així com a la façana
del recinte Gran Via. És a dir, de fet vostès el que estan demanant, encara
que ara ens diguin el contrari, és el canvi del nom de la Fira, i entenem, amb
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tota sinceritat, que per més que estigui a la ciutat de l'Hospitalet, ens agradarà
més o ens agradarà menys, però a aquest país tenim la gran sort que hi ha
una gran marca que és Barcelona, i aquesta gran marca que és Barcelona, és
la que internacionalment és coneguda, és la que és el reclam, i és el que,
quan tu vas pel món, te n’adones que en el nostre país, en moltes ocasions,
saben que és Catalunya, algunes persones en tenen coneixement, en d’altres
hi arribes a través de Barcelona, escolti’m, catalana, com? sí, Barcelona, i a
partir d’aquí la gent et situa en el món i en el mapa.
I, per tant, en aquest sentit, nosaltres entenem que voler fer que ara tot el món
sàpiga que això és la Fira de l'Hospitalet, és una mica demanar un impossible
i, per tant, el que és important, és que aquella marca que tenim, no ens sentim
acomplexats, hi ha una Fira que és la Fira Barcelona, venguem-la amb tota la
potencia, i una vegada els tinguem aquí, escolti’m, expliquem-los-hi que això
és l'Hospitalet, i que poden venir a visitar la nostra ciutat, i què és el que hi ha
interessant a la nostra ciutat, quins són els restaurants que poden trobar, vaja,
una bona oferta, etc. Per tant, home, jo insisteixo, retirin la moció, plantegin-la
diferent i, escolti’m, s’hi trobaran que tots els grups la votem entusiàsticament
i, per tant, en aquest sentit positiu, nosaltres els hi demanem, perquè amb cap
grup polític, nosaltres entenem, que aquí hem d’entrar un en contra de ningú,
sinó simplement, bé, fem les coses, ens sembla, en aquest sentit, en la línea
del que explicava, no del que hi ha escrit, sinó del que explicava, perquè el
que aprovarem és el que hi ha escrit.
L’altra moció que sol·licita la desafecció de l’escola Ses Pla de Llobregat,
nosaltres hi estem d’acord, si és una escola que no ha de tornar a ser escola,
que no ha de tenir un ús una altra vegada de centre educatiu, doncs ens
sembla que és correcte demanar aquesta desafecció i que, per tant, la ciutat
en pugui fer un ús pel barri i pel conjunt de la ciutat, que cregui més oportú. Sí
que demanaríem, ja ho fem ara, les actes diferents en les quals tot això s’ha
sol·licitat, perquè voldríem saber si, tal com s’ha expressat, semblava que
només en l’última constava, però voldríem saber l’històric de tot plegat, on
som, i, evidentment, en la mesura del possible, mirarem de treballar-hi i
esperem tenir més sort que no pas del 2004 fins al 2012, vuit anys sense regir
amb el que es volia. Gràcies.

Essent les 19.52 hores entra a la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.

SRA. ALCALDESSA
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Bé, per part del grup socialista, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. La moció número 18, que parla de..., en defensa dels
drets humans i de la situació de la dona Asia Bibi, evidentment, en una qüestió
d’aquest tipus, de drets humans, sigui quina sigui la raça, religió, orientació, de
la persona, evidentment és un tema estrictament de drets humans sense més,
i no podem fer altra cosa que, evidentment, votar-la favorablement, esperant,
a més a més, que mai més tinguéssim que portar ni mocions, ni es donessin
situacions com aquestes enlloc del món.
Respecte de la moció 19, a veure, jo una mica recollint la intervenció que feia
la Sra. Borràs, una cosa és el que diu la moció i una altra cosa és el que ha dit
vostè, són dues coses diferents. Jo em sumaria a la petició que la retirés i
utilitzant, com a mínim, un parell d’arguments, un parell o tres d’arguments.
Per una banda, evidentment aquest Ajuntament forma part de l’òrgan de
govern de la Fira, per tant, home, no sembla raonable que nosaltres instem a
la Fira a fer determinades coses d’una manera de moció, diguéssim, sinó que
la relació ha de ser una relació més institucional, on tenim els foros per poder
fer o demanar, si hem de demanar, o impulsar determinades actuacions, si
així ho considerem convenient.
Dit això, a més a més, diguéssim, jo crec que Fira Barcelona és una marca, i
Barcelona en sí mateixa és una marca, que va molt més enllà del terme
municipal i tot això, per tant, el que és evident és que nosaltres, com a ciutat,
el que hem fet, el que fem i el que farem, és intentar per tots els mitjans, i aquí
esmercem esforços i recursos, es treure un profit, diguéssim, de l’activitat que
genera la Fira. No ens enganyem, una bona part de l’impuls que té tot l’entorn
de la Gran Via, del Districte Econòmic, ha estat possible i és possible, perquè
tenim residint a la Fira allà, perquè tenim un dels recintes firals més importants
d’Europa.
Per tant, el que hem de fer és, nosaltres treballar perquè aquell entorn, perquè
aquella situació sigui bona, perquè la gent hi sigui satisfeta, que continuïn
venint, el Mobile World Congress a partir de l’any que ve i fins l’any 2018, serà
Fira Barcelona, serà Barcelona, però a l'Hospitalet, per tant, nosaltres el que
hem d’intentar és treure tot el màxim profit. No creiem que la manera sigui
posant Fira de Barcelona Hospitalet, val? per tant, o sigui, és allò de dir, jo
crec que ens equivocaríem si intentéssim caure en aquestes qüestions i, per
tant, el que sí que hem de fer és posar en valor d’altres, algunes de les coses
que vostè plantejava. Per exemple, el tema de la guia de locals de restauració
de la ciutat, com vostè sap, ja fa uns anys, nosaltres aquí a la ciutat, des de
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l’Àrea de Promoció Econòmica, es va impulsar una guia, l’Assaborint, que ara
estem en reedició, que estem refent, diguéssim, i actualitzant, perquè
afortunadament ha hagut modificacions, incorporacions, tan aviat tinguem
disponible aquesta nova versió, evidentment estarà a la Fira, i quan arribi la
gent que hi va a la Fira, s’hi trobarà segur la Guia de Barcelona, però també la
de l'Hospitalet.
Tota aquesta informació, tot aquest contacte amb la Fira, amb la possibilitat i
en la mesura en què la Fira de l'Hospitalet ha anat guanyant rellevància,
diguéssim, el seu recinte firal, cada vegada hi ha més fires, més potents, amb
més presència de més gent i durant més dies, perquè el recinte de l'Hospitalet
ha anat guanyant, i encara ha de guanyar, presència en el pes de la Fira, Fira
de Barcelona és Fira de Barcelona en dos recintes, Montjuic i Gran Via, és la
referència, llavors, a mesura que el recinte Gran Via va guanyant pes, va
guanyant activitat, va guanyant presència en el món firal, nosaltres també hem
d’anar, evidentment, compassant aquest creixement. Nosaltres hi serem en
aquest creixement, nosaltres participarem, posarem en valor la ciutat i tot allò
que podem aportar en els visitants a la Fira, ja li dic, en el cas de la Guia de
l’Assaborint, la tindrem ben aviat llesta i a disposició, no només a la Fira, sinó
al conjunt de la ciutat, i d’altres elements, com és el tema del plànol de la
ciutat, com és tota la guia dels hotels i dels allotjaments que tenim a la ciutat i,
fins i tot, si tenim la possibilitat d’incorporar tots els elements d’oci que tenim
residint a la ciutat, evidentment també ho aportarem al conjunt de la Fira, pel
conjunt dels visitants.
Però crec que, en aquest moment, en la literalitat que diu la moció, jo li
demanaria que la retirés, i si no fos així, diguéssim, per respecte institucional,
la votaríem en contra, però preferiríem que la pogués retirar.
I respecte a la moció número 20, la votarem favorablement, com explicava el
Sr. del Río, hem treballat allò una mica aquesta moció, també amb el Sr. Lluís
Esteve, com a Tinent d’Alcalde d’Educació, per poder fer alguns elements que
ens permetessin tirar endavant això i també, diguéssim, l’objectiu és molt clar,
tenim un edifici fa molts anys amb una espècie de limbo administrativo, que si
és IES, que si és CEIP, que si està traspassat, que si és Generalitat, que si es
va acceptar quan es va fer el traspàs des de l’Estat a la Generalitat, d’aquest
espai educatiu, si és va fer com a secundària, com a primària, vull dir, és allò
de dir, desembrollem aquesta trama i aconseguim que l’equipament, que
l’edifici com a tal, acabi essent un edifici útil, un equipament útil, per a la ciutat.
Sembla clar que, en aquest moments, com equipament educatiu no és el seu
futur, com a mínim, el que es pot vislumbrar i en funció de les dades
demogràfiques que tenim, per tant, si com equipament educatiu, aquest no és
el seu futur, escolta, el millor que podem fer és descatalogar-lo com edifici
educatiu, retornar-li a l'Ajuntament, com equipament que està en sòl municipal
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i, a partir d’aquí, que el govern municipal pugui fer una proposta d’ús
d’utilització d’aquell equipament, i que ens permeti, a més a més, amb
aquesta titularitat, poder fer el manteniment, la rehabilitació, la posada al dia,
que l’edifici, el fet de portar tants anys sense una activitat permanent, hagi fet
que el nivell de deteriorament sigui important. Per tant, jo crec que val la pena
que l’edifici el puguem recuperar per poder adequar-lo convenientment.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Sonia Esplugas, per al·lusions i perquè li hem fet una proposta, molt
bé.

SRA. ESPLUGAS
Bé, en primer lloc, dir que no la retiraré, doncs jo celebro que, tot i que es voti
en contra, l’objectiu de la moció s’aconsegueixi, que és que hi hagi informació
de l'Hospitalet i, per tant, el Sr. Belver ens ha dit que a partir d’ara n’hi haurà,
per això ho celebrem des del Partit Popular, i per això considerem que no cal
renunciar i que no caigui la moció.
En el mateix sentit, dir-li que respecte institucional, doncs tot el que podem,
perquè aquesta moció està presentada des del respecte, des de la voluntat de
fer visible que l'Hospitalet, doncs està en un lloc privilegiat, com és la zona de
la Fira de Barcelona, i que està situada a l'Hospitalet i que, per tant, nosaltres
la voluntat és donar visibilitat a la ciutat, i feta des del respecte absolut.
Perquè clar, vostè em diu, igual que el Sr. Esteve, és que tots tenim
representació a la Fira de Barcelona, correcte, però tots tenim representació al
Parlament de Catalunya, tenim representació al Congrés dels Diputats, i no
per això deixem de presentar, quan és oportú i quan és adient, propostes que
considerem que són oportunes per presentar en aquest Consistori. Per tant, si
ara mateix traiem les que són competències directes de l'Ajuntament de
l'Hospitalet, doncs la meitat de les mocions decaurien, en aquest sentit.
Per tant, nosaltres el que pensem és que és una proposta feta des del
respecte, que en el cas que s’hagués aprovat aniria amb tot el respecte
institucional de la força de l'Ajuntament de l'Hospitalet, i que, a més a més, el
fet que la part dels restaurants no estigui inclosa a la moció, és perquè em
vaig assabentar ahir a la tarda, era una qüestió de temps, o sigui, no podia
incorporar-ho, i la meva voluntat hagués estat comprovar-ho dies abans, però
fins que no es va obrir la Fira de l’Alimentària, doncs no vaig tenir l’oportunitat.
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En qualsevol cas, agrair, doncs les paraules del Sr. Belver, dient que, tot i que
no s’aprova aquesta moció, doncs la Fira tindrà informació de serveis i turisme
de l'Hospitalet. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, no sé, el Sr. Fran Belver, ara li dono la paraula, havia dit que si no
retirava, votaríem en contra, no sé si la Sra. Borràs també havia condicionat el
seu vot o no.

SRA. BORRÀS
Sí, condicionàvem el vot a aquest fet, nosaltres votarem en contra també, tal i
com havíem dit, i ens sap greu, però és que ens hagués sigut més oportú,
vaja, no pretendre que a la façana consti Fira L'Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, un moment, bé, per finalitzar.

SRA. ESPLUGAS
La meva voluntat no és que canviés el ròtol de la Fira de Barcelona, sinó
que..., no, no, a la Fira de Barcelona es poden posar diferents coses, no cal
retocar el que és el logotip de Fira de Barcelona, sinó que hi hagi un indicatiu
com que estem a l'Hospitalet, a la façana, o sigui, no era canviar la marca, la
marca és la que és i, per tant, nosaltres la voluntat no és canviar això.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Doncs possiblement no coincideixen les seves paraules amb el que diu la
moció i, al final, el que s’aprova és el que s’aprova, que és el text, i és el que
quedarà per sempre, per tant, Sr. Senen, no sé si el Sr. Esteve era per aquest
tema de la Fira, doncs Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
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Sí, bàsicament perquè nosaltres també hem condicionat el vot i hem dit que
ens abstindríem en cas que no la retirés. I després hi ha un tema, entenc que
la Sra. Meritxell Borràs m’ha sol·licitat que li passi l’extracte de les Actes, quan
hem parlat les sis vegades del Ses Pla de Llobregat, el que no m’he acabat
d’aclarir és quin ha estat el sentit del vot de Convergència i Unió respecte a
aquest tema.

SRA. BORRÀS
Afirmatiu.

SR. ESTEVE
A favor, gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Senen Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Es de justicia agradeceros a todos, el apoyo unánime
a esta moción. Ojalá lleguen tantas peticiones de indulto, que Asia Bibi jamás
llegue a sumarlas todas y a saber, pues que desde Hospitalet la estamos
apoyando. Quería, nada, un pequeño matiz al Sr. Esteve, por su felicitación a
que nos sumemos a la política internacional, quería explicar que la idea de
hacer política internacional, desde un municipio, que no es nueva, la hacemos
justamente porque en el marco de esta campaña, en la cual hay muchas
organizaciones, muchos medios de comunicación, muchos particulares
influyentes, que están haciéndose eco de esto, y porque el objetivo de aquí,
de la moción, es hacer llegar a la embajada de Pakistán, que no se quede de
puertas adentro, sino hacer llegar a la embajada de Pakistán esta
reivindicación, porque sabemos, y lo sabemos todos, que nadie como los
dirigentes árabes, tienen un miedo pavoroso a lo que es la democracia y lo
que son nuestras manifestaciones democráticas, por supuesto ¿no? En ese
sentido, agradeceros el apoyo y ojalá encontremos este consenso y esta
unidad, ahora que empezamos esta nueva andadura internacional, también en
aquellos temas en los que partidos políticos democráticos, en aquellos países
en los que partidos políticos democráticos son expulsados, como es el caso
de Cuba. Muchas gracias.
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SRA. ALCALDESSA
A veure, sí, en fi, Sr. Esteve, molt breu si us plau.

SR. ESTEVE
No, no, per allò de Cuba no va, en tot cas, és per comentar-li que en aquest
mandat encara no s’ha donat l’ocasió, però vostè com ha entrat en aquest
mandat, per comentar-li o explicar-li que, en mandats anteriors, habitualment
quan aquest grup polític ha presentat alguna moció que té algun caire
internacional, doncs ha estat criticat pel seu grup polític, perquè no parlàvem
de coses de la ciutat, sinó que anàvem a parlar o de la guerra d’Irak, etc. Per
tant, era no criticar-li la moció, perquè jo crec que en aquest Ple també s’ha de
parlar d’aquestes coses, sinó que era per comentar-li que, en d’altres
ocasions, en mandats anteriors, doncs el seu grup municipal ens ha criticat
quan hem presentat mocions d’aquest tipus. Simplement era això.

SRA. ALCALDESSA
Bé, doncs ha quedat clar. Passem a l’apartat de Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 18, 19 i 20;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 18.- SOBRE ASIA BIBI.
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:

MOCIÓN EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CONTRA LA
PERSECUCIÓN DE LAS MINORÍAS Y A FAVOR DE LA LIBERTAD DE
PENSAMIENTO, EXPRESIÓN Y RELIGIÓN
El pasado mes de junio de 2009 Asia Bibi, mujer humilde, campesina y
cristiana pakistaní, fue recriminada por sus compañeras a causa de su fe y
apresada por la policía. El 8 de noviembre de 2010 fue condenada a muerte
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por un tribunal de Nankana, distrito de la provincia del Punjab, por haber
cometido el grave delito de blasfemia contra el Santo Mensajero Mahoma tal y
como recoge el artículo 295 del Codigo Penal de Pakistán.
El 4 de enero de 2011, Salman Taseer gobernador de la provincia del Punjab
que había asumido la defensa de Asia Bibi, fue asesinado en Islamabad. El
Ministro de las Minorías, Shahbaz Bhatti, decidió entonces aislarla por su
seguridad. Lamentablemente, la situación ha empeorado para esta madre de
5 hijos ya que, desde entonces no ha vuelto a ver la luz del día.
Estamos ante la primera mujer cristiana condenada a muerte en Pakistán bajo
la Ley de Blasfemia. Desde el momento de la condena hasta hoy,
organizaciones cívicas y religiosas, instituciones nacionales e internacionales
y periodistas de todo el mundo occidental se han pronunciado contrarios a la
condena de esta mujer de 45 años en particular y contra la persecución de
minorías cristianas en general.
Recordemos las palabras del Presidente de la Comisión Europea, Durao
Barroso, mostrándose "profundamente preocupado por la violencia religiosa
reciente que han sufrido las comunidades y creyentes cristianos". O el coraje
de la periodista francesa Isabelle Bellel que no duda en ser la voz de Asia Bibi
y en recordar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que Pakistán
firmó el compromiso de “respetar la libertad de pensamiento, de expresión y
religiosa”.
Desde L’Hospitalet de Llobregat, siempre hemos mostrado un firme
compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, un respeto intachable
hacia las minorías y el más sentido reconocimiento a todas las mujeres que
sufren de uno u otro modo las interminables formas de violencia machista, en
este caso bajo la ley musulmana.
Es por ello que queremos sumarnos a la presión política internacional por lo
que proponemos al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a seguir ejerciendo toda la presión
política necesaria para que el Gobierno de Pakistán firme la petición de indulto
de Asia Bibi y garantice los Derechos Humanos y derogue la norma contra la
Blasfemia.
SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno de España que lidere en el ámbito de las
instituciones europeas el estudio de un nuevo marco que permita el asilo
político en cualquier país de la Unión Europea.
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TERCERO. Trasladar el presente acuerdo al departamento de Cooperación
de este Ayuntamiento, a la Embajada de Pakistán en España, a los Grupos
políticos en el Congreso de los Diputados, al Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación y a los Grupos políticos representados en este Consistorio.

MOCIÓ 19.- SOBRE LA FIRA DE BARCELONA. Ha estat rebutjada amb 17
vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; amb 6 vots favorables dels representants del PP, Srs/es. Del Rio,
Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 3 vots d’abstenció del
representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 20.- SOBRE EL EQUIPAMIENTO ANTIGUA ESCUELA “SES PLA
DEL LLOBREGAT” AL BARRI DEL GORNAL.
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:

Dado el deplorable estado en el que se encuentra desde hace muchos años el
antiguo SES Pla del Llobregat en el barrio del Gornal.
Dado que de forma continua los vecinos/as del barrio del Gornal han
reclamado su rehabilitación y puesta en servicio para la comunidad y aún no
se ha tenido en cuenta dicha reclamación.
Dado que desde el mes de abril de 2009, según el Teniente de Alcalde de
Educación, ante la pregunta realizada sobre la utilización y duración de las
obras correspondientes al edificio SES Pla del Llobregat se respondió que “los
técnicos de la Generalitat de Catalunya y los técnicos del Ayuntamiento de
l’Hospitalet están estudiando las diversas alternativas a la viabilidad tanto para
el uso de este equipamiento como para la tipología de obras a realizar”
Dado que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en abril
de 2004 negó la petición de desafectación hecha por el Ayuntamiento de
l’Hospitalet con el objetivo de recuperar este edificio para el uso municipal.
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Dado que durante estos años este tema ha sido tratado en diversas ocasiones
en la Taula Mixta de Planificación y entrevistas con responsables del
Departament d’Ensenyament sin que la Generalitat haya decidido el futuro de
este equipamiento.
Dado que después de casi 3 años de estudio por parte de los técnicos de
ambas administraciones no se ha encontrado una solución para dicho
equipamiento.
Dado que en abril de 2011 se vuelve a preguntar sobre el proyecto previsto
para el Pla del Llobregat del barrio del Gornal y que nuevamente el Teniente
de Alcalde de Educación responde que “les posibles futuras actuaciones
dentro del edificio las estaban estudiando con la administración autonómica y
que estamos a la espera de tratar este tema con los actuales responsables del
Departament d’Ensenyament”.
Dado que ha pasado más de un año sin concretar una respuesta por parte de
los actuales responsables del Departament d’Ensenyament.
Dado que en el Pla Director de Equipamientos Educativos 2007-2015 para la
ciudad de l’Hospitalet figura como una de las propuestas la recuperación del
SES Pla de Llobregat.
Dado que es interés de todo el consistorio y de los vecinos y las vecinas del
Gornal la recuperación de este edificio para el uso ciudadano.
Es por ello que el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno del
Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- El Ayuntamiento de l’Hospitalet solicita nuevamente al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat la desafectación del edificio SES Pla de
Llobregat como centro educativo para que el ayuntamiento pueda destinar su
uso.
Segundo.- Solicitar al gobierno municipal que presente en el plazo de seis
meses una propuesta viable sobre el futuro del equipamiento correspondiente
al antiguo SES Pla del Llobregat del barrio del Gornal.
Traslado.- Trasladar el siguiente acuerdo al área de Educación, al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, y a los Grupos
Municipales de este Consistorio.

…/…

93

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, té la paraula, per a la presentació de la número 21, el Sr. Josep Lluís
Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, aquesta moció ve del darrer Ple i va quedar
sobre la taula, i es tracta de la prolongació de la línea 14 des de Rambla de la
Marina, Merca-2, fins a l’avinguda Amèrica, abaixador de Bellvitge-Gornal, i
vam quedar que el govern faria una gestió davant de Transports Metropolitans
de Barcelona, i volia saber aquesta gestió cóm ha anat i de quina manera
mantindríem la moció o la retiraríem si això fos satisfactori i complís amb
l’objectiu de la moció. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per a la presentació de la resta, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió presenta
dues mocions més. Una fa referència al que ha estat l’edició de la Guia dels
Centres Educatius de l'Hospitalet, curs 2012-2013, així s’ha anomenat una
guia dels centres, insisteixo, educatius de la ciutat. Una guia que s’ha enviat a
totes les famílies que els seus fills inicien un nou cicle formatiu, i s’envia
conjuntament amb una carta, en la que s’informa que, en aquesta guia,
podran, tots els pares, trobar tots els centres educatius de l'Hospitalet pel
proper curs.
Aquesta guia, però, és incomplerta en quant a l’oferta formativa de 0-3 anys,
ja que, en l’apartat d’escoles bressol, només es fa esment de les escoles
bressol de titularitat pública, ja siguin de l'Ajuntament o de la Generalitat, i de
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les que reben subvenció de l'Ajuntament. No hi consten doncs, ni les escoles
bressol privades, ni tampoc les escoles bressol privades que tenen una
subvenció de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, doncs es dóna
una informació parcial als pares, a la família, per poder triar quin és el millor,
sota el seu criteri, que entenem que és el que ha de ser, el criteri dels pares i
no pas de l’Administració, a quina escola creuen més adequat matricular als
seus fills.
Bé, entenem que el més raonable no és fer-ne, no sabem el motiu pel qual
vostès han eliminat aquestes escoles, insistim, les que tenen subvenció per
part de la Generalitat o les que són estrictament privades, però més enllà del
motiu que sigui, és que per fer, fins i tot, honor a la veritat, per honor a la
veritat i al que posa el llibre, si és la guia dels centres educatius de
l'Hospitalet, han de ser-hi tots, sinó, doncs han d’explicar quins hi posen,
perquè no hi són tots.
I, per tant, entenem que hi ha una discriminació, per part de l'Ajuntament, cap
a uns centres educatius concrets, i voldríem saber quin és el motiu per una
banda, fet que ens van dir que ens informarien, a dia d’avui encara no ens han
dit res, i per una altra banda, també més enllà de saber els motius, entenem
que en la propera edició, i de fet no és la primera vegada que presentem una
iniciativa d’aquest tipus, doncs s’incloguin tots els centres educatius, tal i com
posa al menys el seu títol. Aquesta és una moció.
L’altra moció, té la voluntat de posar les coses més fàcils als ciutadans,
simplificant o alleugerin la relació amb l’administració local en primer terme. I,
en segon terme, entenem que és mirar de racionalitzar la tasca que es duu a
terme dins del propi Ajuntament.
Vostès saben que s’han fet, en el Parlament de Catalunya, unes lleis
anomenades Omnibus, en el que s’han modificat 80 lleis que tenien la
voluntat, precisament aquesta, d’agilitzar, de simplificar, i de promoure també
de retruc, el que és l’activitat econòmica. L’exercici Omnibus, en moments de
dificultats pels ciutadans, si vostès volen, ve a ser un gra de sorra per facilitar
les coses, no ens resoldrà, o no els hi resoldrà, la vida, ni les coses, però sí
que hi pot ajudar. I podem dir que és quasi una obligació, no només de cara a
l’administrat, sinó també de cara a l’administració, perquè això ens pot fer més
eficients, i permetrà valorar si hi ha accions administratives que es poden
reduir, reduir-ne vol dir estalviar temps i costos a tots plegats.
L’administració aquesta, però totes en general, tenen tendència a regular i, en
moltes ocasions, suposo que estaran d’acord amb nosaltres, a regular sobre
regulació, a crear instàncies, a demanar instàncies, a fer comissions, i a
vegades, doncs a fer-nos les coses més difícils del que estrictament són. Això
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també es fa des d’administracions, no és una crítica a aquesta administració
concreta, sinó una mica, podríem dir, al mal que... o l’excés que les diferents
administracions fan, també en ocasions, no tinc perquè negar-ho, en
administracions governades per Convergència i Unió.
Hi ha una dinàmica reguladora, podríem dir, en el que és l’ADN de qui porta
l’administració, i proposem fer una neteja d’allò que calgui, no de tot,
evidentment, però d’allò que no serveix o d’allò que es pot evitar o d’allò que
es pot fer d’una millor manera i, per això, voldríem poder tirar endavant
aquesta iniciativa, on la idea no és una idea preconcebuda, és obrir un procés,
un procés que nosaltres establim que pot ser de quatre mesos, de participació
de la societat civil i dels diferents grups polítics, per escoltar quines opcions hi
ha per millorar, al cap i a la fi, doncs el que els hi deia. I, per una altra banda,
un altre procés, a posteriori, que podrien ser uns altres quatre mesos, dèiem
nosaltres, per elaborar propostes, una vegada escoltada la ciutadania i
escoltades les diferents opcions polítiques, fer una elaboració de propostes
entre els diferents grups municipals i els tècnics d’aquesta casa. Entenem que
simplificant el que és la relació entre els ciutadans i també aquesta
administració, hi guanyaria tothom. Gràcies Sra. Alcaldessa i senyores i
senyors regidors.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi havia una proposta o, bé, una pregunta, sobre el posicionament de
la número 21, li demanava al govern els tràmits que s’havien realitzat, per
retirar o no, i crec que hauríem de clarificar-ho al principi, i li demanaria al Sr.
Belver que sigui breu, d’acord.

SR. BELVER
Tal i com deia el Sr. Josep Lluís Pérez, en l’anterior Ple vam demanar que
quedés aquesta moció sobre la taula, perquè el Sr. Bonals, des de l’Àrea de
Mobilitat i Seguretat, estava fent les gestions amb l’Àrea Metropolitana, per
veure què podíem fer, cóm, de quina manera, entre d’altres coses, pel que es
referia a la línea 14. Fetes les gestions, hem rebut una carta de l’Àrea
Metropolitana que, en el tros que ens interessa, perquè ens entenguem, diu:
“En relació a la seva petició de febrer d’enguany, relativa a la prolongació de
la línea 14 fins el barri del Gornal, vull recordar-li que actualment el servei urbà
de transport públic de viatgers a l'Hospitalet i a d’altres municipis, es troba en
procés de licitació per gestió. En aquest sentit, creiem convenient aplaçar
l’anàlisi de viabilitat de la prolongació, fins que es resolgui l’esmentada
licitació.”
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És en base a això que nosaltres li demanaríem, no tindria sentit que nosaltres
ara demanéssim mentre s’està licitant, per tant, bé, nosaltres en la licitació, el
Sr. Bonals en l’entorn de l’Àrea Metropolitana, amb el que fa referència a
aquests temes de mobilitat, de transport públic, farà les gestions adients per
veure que això sigui possible. Si acabat el procés, veiem que no és possible,
llavors jo crec que seria el moment de tirar endavant la moció o de fer les
mesures que creiem convenients.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Josep Lluís Pérez.

SR. PÉREZ
La retirem momentàniament.

SRA. ALCALDESSA
La retira, d’acord. Doncs passem ja al posicionament de la resta de grups, per
a la número 22 i 23, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Respecte a la moció número 22, respecte a aquesta moció ens torna a passar
una mica un cas similar amb una de les mocions anteriors, estem d’acord amb
el fons, però no estem d’acord amb la forma que s’expressa al text, m’explico.
Estem d’acord amb el que demanen, o sigui, estem d’acord amb facilitar els
tràmits als ciutadans i a les empreses, davant de l’administració local, estem
d’acord en crear una comissió per simplificar i millorar els tràmits que es duen
a terme des de l'Ajuntament, i recollir les propostes, tant dels ciutadans, com
de les empreses, per simplificar els tràmits administratius.
Però no estem d’acord amb la forma, m’explicaré també. Utilitzar la Llei
Omnibus per demanar el que demanen, no és necessari per nosaltres. És cert
que aquesta Llei Omnibus, teòricament és per impulsar la creació d’empreses,
la competència d’internacionalització de les petites i mitjanes empreses,
sobretot del sector serveis. Certament, aquesta Llei Omnibus, ataca l’excés de
burocràcia i afavoreix prestacions telemàtiques de suport a les empreses
davant de l’administració. Però, per demanar tot això, repetim, no és necessari
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una Llei com la Llei Omnibus, una llei que el que precisament ataca, és una de
les coses que s’està demanant avui al Ple, ataca, precisament, l’autonomia
municipal. No estem d’acord en què, per superar la crisis, i encara menys per
millorar l’administració, es necessitin mesures basades en lleis ultraliberals,
com és la Llei Omnibus.
Lleis com aquesta que el que suposen, entre d’altres coses, és, per exemple,
legalitzar l’intrusisme del sector del taxi o la no obligatorietat del visat
professional a les obres, amb les conseqüències per a la seguretat que poden
provocar. Lleis com aquesta, continuen en la línea de la liberalització total del
mercat, lleis com d’altres similars, que com la Llei de la llibertat d’horaris, que
el que fan és augmentar la quota de mercat de les grans empreses, arruïnant
al petit comerç. O sigui, seguint la dinàmica de donar majors quotes de poder
als més poderosos, a les grans empreses. Totes aquestes lleis el que fan és
posar en perill el nostre model de societat i els nostres avenços socials, cada
cop l’oci i les relacions familiars, essencials en el nostres model de societat,
aniran reduint-se per a la classe treballadora, ja que es veurà obligada a
allargar jornades laborals, per competir amb les grans empreses que, com
hem dit, seran les grans beneficiaries.
Per tot això, encara que ens hagués agradat votar-los-hi a favor, ja que el que
demanen no ens sembla malament, no podem recolzar una moció que repenja
sobre una Llei d’un clar tarannà ultraliberal, propi del seu tarannà ideològic,
però que nosaltres no compartim, per això votarem en contra.
I de la moció 23, perdó, la votarem a favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Lluís Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa votarem contràriament a les dues mocions i m’explicaré.
A la primera de les mocions, votarem en contra en coherència amb el debat
que ja es va produir al Parlament de Catalunya, respecte de les Lleis
Omnibus, i que nosaltres és conegut que ens vam oposar a aquestes normes,
perquè, evidentment, a part de l’objectiu lloable de facilitar la vida a la
ciutadania en la creació d’empreses, també el que fa és saltar molts
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mecanismes de control públic i de preservació del medi ambient. Per tant, en
aquest sentit, votarem desfavorablement.
Respecte a l’altra moció, que jo sàpiga no han demanat directament a la
regidoria d’educació explicacions respecte de la guia, jo conec que vostès
tenen inquietud per aquesta guia, a través del coneixement que es presentava
en aquest Ple, per tant, si no jo obertament ja els hi hagués explicat. En tot
cas, jo crec que el que fan amb aquesta moció, és novament desviar l’atenció i
fer un foc d’artifici per crear una polèmica artificial. El problema d’avui de les
bressol a la ciutat, del 0-3, no és que tres bressol surtin o no surtin, són tres,
no dic tres figuradament, són tres les que s’identifiquen que no surten, que
són les finançades amb fons de la Generalitat, el problema no és que surtin
aquestes tres bressol a la guia o no, sinó que, després ho veurem en d’altres
mocions, que el problema greu que tenim a la nostra ciutat, respecte del 0-3,
és que, per exemple, no s’han convocat les beques de 0-3 tot el curs, aquest
curs que ja portem set mesos de funcionament, que s’ha reduït el finançament
de les municipals, de les bressol municipals, i no se’ns ha pagat el curs 20102011 encara. I el problema greu, si ens referim a les privades,
subvencionades per la Generalitat, és que la Generalitat encara no els hi ha
pagat, a aquestes privades, des del mes de setembre, els seus compromisos,
per tant, porten set mesos funcionant, aquestes escoles privades, finançades
amb fons de la Generalitat, porten set mesos, des del mes de setembre,
sense veure un euro.
Si ara entrem a la guia en si, dir-los que aquesta no és la guia del 0-3, o sigui,
aquesta guia és la que enviem als pares que han d’entrar els seus fills a P3 i a
1er de l’ESO, per tant, pel 0-3, ja tenim un altre fulletó que enviem al mes de
maig. Per tant, aquesta no és la guia que nosaltres enviem a les famílies que
han d’entrar al 0-3, és la guia que enviem a les famílies dels nens que
compliran 3 anys i 12 anys, a la ciutat, i la enviem a les 4.000 o 5.000 famílies
de la nostra ciutat. Afegim les bressol finançades amb fons públics de
l'Ajuntament i la nostra xarxa, però ho afegim com escreix, no perquè li calgui
a les famílies tenir aquesta informació, perquè aquest llibret arriba als pares
de 3 i de 12 anys.
Per tant, insisteixo, el que enviem als pares de 0-3 anys, i ho enviem cada
mes de maig, és aquest fulletó, en el qual surten totes les bressol finançades
amb fons públic de l'Ajuntament, de la Generalitat també i, per tant, les tres
que vostès noten que no surten en aquest llibret són, exactament, l’Azorín,
Casal dels Angels i el Saltiró, que en tots els fulletons, i els hi puc mostrar tots
els fulletons dels últims anys, sí que surten i, per tant, tots els pares de 0-3
que han d’inscriure un nen, de 0-2, perdó, que han d’inscriure un nen a una
bressol, reben aquests fulletons, en els quals se’ls hi expliquen totes les
bressol finançades amb fons públics, i poden veure aquí que surt l’Azorín, el
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Casal dels Angels, i des de l’any passat també el Saltiró, perquè són les tres
que finança la Generalitat i que no estan finançades per l'Ajuntament.
Per tant, què fem cada any, doncs demanar que en el procés de preinscripció
que gestiona l'Ajuntament, perquè tenim les competències per gestionar el
procés de preinscripció del 0-3, li demanem a aquestes escoles finançades
amb fons públics, si volen participar o no en el procés. Aquest any, ja li dic, hi
ha dues escoles, l’Azorín i el Casal dels Angels, que han optat per participar
en aquest procés de matriculació, però el Saltiró no, ha dit que no vol
participar en aquest procés de matriculació. Per tant, aquest any, quan enviem
aquest fulletó, informarem d’aquelles bressol que s’adapten al procés de
matriculació, perquè les que no s’adapten, estan fent en aquests moments
una competència deslleial, perquè ja estan matriculant, en aquests moments,
alumnes i, per tant, estan competint amb les altres que s’han d’esperar, fins al
mes de maig, per matricular. Per tant, en aquest fulletó, que promovem com
Ajuntament, surten aquelles bressol que volem participar i s’adapten a les
normatives que aquest mateix Ple, doncs marca.
A més a més, tenim una carta del Coordinador de la Inspecció de la
Generalitat de la ciutat, que ens diu que les llars privades no es consideren
sufragades amb fons públics, és discutible, estan rebent 800 euros a l’any de
la Generalitat i ens diuen que no les consideren sufragades amb fons públics i,
per tant, que no han de seguir el procés de matriculació de l'Ajuntament i, per
tant, és absolutament voluntari. Per tant, si el Saltiró, el Casal dels Angels i
l’Azorín, voluntàriament volen participar en el procés de preinscripció, doncs
ens ho comuniquen i, si volen, evidentment, surten en aquest fulletó que arriba
a les 4.000 famílies que tenen algun infant de 0, 1 o 2 anys.
Per tant, aquest és el procés i, per tant, no és..., quan vostès diuen que estem
impedint la lliure elecció del pares a escollir el centre escolar, és una mica
gruixut, no, no, gruixut, gruixut, perquè tots el pares reben tota la informació
de totes les bressol que estan finançades amb fons públics i que volen acollirse al procés de matriculació. Aquelles que són absolutament privades,
evidentment, també els hi de dir que, des de l’Oficina Municipal
d’Escolarització, també editem aquest fulletó, que donem a tots els pares que
arriben a l’Oficina Municipal d’Educació, en la qual aquí ja surten totes, les
municipals, les de la Generalitat, les finançades amb fons de l'Ajuntament, les
finançades amb fons de la Generalitat i totes les privades també, i aquest és el
fulletó que qualsevol ciutadà que s’apropa a l’OME té, i aquí surten totes,
absolutament totes, incloses les privades.
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Per tant, no estem impedint la lliure elecció dels pares, d’escollir centre
escolar, i torno al principi, el problema del 0-3 a la nostra ciutat, no és que tres
bressol surtin o no, en una guia que no va adreçada al pares de 0, 1 i 2 anys,
sinó que el problema fonamental és que hi ha molts pares en aquesta ciutat
que no tindran beca d’escolaritat de 0-3, perquè la Generalitat no ha convocat
les beques aquest curs, i que l'Ajuntament, i les pròpies bressol privades,
encara no hem cobrat des de fa, en el cas de l'Ajuntament, un any i mig, i en
el cas de les privades, des de fa set mesos. Per tant, no poden dir que estem
impedint la lliure elecció del pares.

Essent les 20.25 hores abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro,
regidor del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Bé, el Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, votamos a favor de las dos mociones.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, s’agraeix la rapidesa. Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Sí, és per donar el posicionament de vot de les escoles bressol, de la guia
d’educació.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, sí.

SRA. ESPLUGAS

…/…

101

Doncs nosaltres, des del Partit Popular, considerem que la manca de places
de guarderies públiques i subvencionades, és una manca estructural que
tenim a la ciutat de l'Hospitalet i, per tant, sovint els pares es veuen avocats a
anar directament a l’oferta privada. Si tenim en compte que des de
l’administració no tenim aquesta capacitat, perquè a dia d’avui no
inaugurarem, en els proper anys, alguna guarderia municipal, doncs jo crec i
des del grup municipal pensem que, com a mínim, s’ha d’informar als pares de
tota l’oferta real que hi ha a la ciutat, no només la part pública i concertada.
Perquè hem de tenir en compte que aquest últim any, doncs 645 famílies
s’han quedat fora, de les 1.388, és a dir, gairebé la meitat de les famílies que
volien optar a una escola bressol pública o concertada, doncs no han tingut
l’oportunitat i, per tant, jo crec que és de justicia, donat que les escoles
privades, durant molts anys, han fet una tasca molt positiva i de cohesió
social, perquè no hi havia escoles bressol municipals, jo crec que ara, en
l’època actual, també és de rebut que els ajudem i oferim als pares aquesta
llibertat, perquè sàpiguen l’oferta real en el moment que es trobin que la
realitat és la que és i que no podran optar a una plaça pública.
Per tant, nosaltres considerem que la inclusió de les escoles privades, en
aquest sentit, doncs és positiu de cara als pares, perquè podran tenir tota la
informació i, a més a més, no acabem de veure aquesta doble badada del
govern municipal, en el sentit de que compta amb elles pel que fa al Consell
Educatiu de la ciutat, però després, a l’hora de donar informació, doncs als
pares només els hi arriba si ells voluntàriament se’n van a l’OME i demanen
aquesta fulla, però a casa seva només arriba el que vostè vol, per tant,
nosaltres pensem que és positiu que els hi arribi tot. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, hi ha alguna petició més? Sí, perdó, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per posicionar-nos en les mocions 22 i 23. Respecte
de la moció 22, a veure, més enllà de la bondat o no de les Lleis Omnibus,
aprovades pel Parlament de Catalunya, a veure, el que se’ns demana en
aquesta moció, jo crec que el fons, el que busca finalment, jo crec que
estarem tots d’acord, vull dir, si som capaços de construir una administració
més eficient, i que, a més a més, faciliti la vida al màxim possible als
ciutadans, en la seva relació amb l’administració. Amb aquest principi,
diguéssim, o amb aquest objectiu, estarem tots d’acord segur, però no és
menys cert que aquesta administració, ja des de fa uns quants anys, va fent
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tot un procés d’adaptació. Primer amb la primera directiva de serveis, la
coneguda com la Directiva Bolkenstein, que es va aprovar en el Parlament
Europeu i que ja fa més d’un any que està plenament vigent en aquest
Ajuntament, ja va adaptar procediments, temps i, fins i tot, relacions,
documentacions a aportar, especialment en tot allò que tenia a veure amb la
possibilitat o amb la voluntat de qualsevol ciutadà, de tirar endavant un negoci
o d’instal·lar-se en el conjunt de la ciutat, simplificant, d’una manera molt
important, la tramitació per poder arribar fins aquesta apertura del negoci.
També és cert que això, que jo crec que com objectiu de facilitar la vida a la
gent, està prou bé, però no tot són facilitats. Com veuen, la directiva es diu
Bolkenstein, perquè la va impulsar un diputat, diguéssim, no llatí, no de la
Europa llatina, i a l’Europa llatina hi ha coses que no funcionen com en d’altres
llocs d’Europa i, per tant, tot el tema que té a veure amb declaracions
responsables, tot el que té a veure amb el compliment de la norma i que, a
segons quins països, difícilment a algun ciutadà se li acudiria obrir un negoci,
sense tenir el 100% complerta la norma, doncs aquí, diguéssim, encara no
estem europeïtzats fins aquest nivell de tal assoliment. I, per tant, el que
demana llavors, a partir d’aquí, és una intervenció de l’administració, a nivell
de la inspecció, molt més potent i molt més difícil de resoldre, perquè al final
acabes actuant sobre unes activitats econòmiques que ja estan funcionant i,
per tant, això ho dificulta.
Però, pel que fa al funcionament de la pròpia administració, a veure, com els
hi deia, la directiva de serveis ja va fer un pas i ens va impulsar a prendre tota
una sèrie de mesures d’eficiència a l’administració. Però, a més a més, com
vostès saben, i encara estem en procés i encara anem veient coses, fins i tot,
en aquest Ple encara hem portat un acord com a conseqüència d’aquesta
qüestió, estem en plena adaptació a la Llei de ciutats de gran població, això
ha significat una modificació de l’organització municipal, tan política, com
administrativa, que no ha acabat, que encara ha de continuar endavant. Avui
mateix, a la Junta de Govern, hem aprovat la nova organització tècnica i
administrativa municipal que, entre d’altres qüestions, evidentment, s’adapta a
la nova conformació de l’administració, des de la vesant del cartipàs, des de la
vesant política, tot això el que està fent, és anar sempre en aquesta direcció.
Per tant, és allò de dir, home, crec que l’objectiu és compartit, crec que a on
volem arribar, tots estem d’acord, però crec que nosaltres com Ajuntament, ja
Deu n’hi do el camí que estem fent, no hem arribat, no estem al 100%, no som
l’excel·lència en el que és l’administració, però no crec que amb algunes de
les mesures que vostès proposen, com fer allò, processos participatius amb la
societat civil de la ciutat, per millorar l’organització o el procediments dins de
l’administració, em sembla que són unes fórmules, crec, que ens poguessin
portar a aquest objectiu. Hem de continuar insistint i continuarem insistint i
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progressant en la millora de l’eficiència del recursos públics que gestionem.
Per tant, en aquest cas, aquesta moció la votaríem en contra.
I pel que fa a la moció número 23, a veure, agafant-me a molts dels
arguments que li ha presentat el Sr. Lluís Esteve en la seva intervenció, però,
a veure, i crec profundament en la possibilitat d’elecció de centre per tothom, i
crec que nosaltres això ho hem de facilitar, però no és menys cert que la
nostra guia, que el que aporta, i tal i com li explicava el Sr. Lluís Esteve, el que
aporta, diguéssim, és possibilitats, home, però de tots aquells centres que
tenen la voluntat de participar del procés, clar, no tindria sentit que nosaltres
enviéssim un fulletó amb una informació d’una escola bressol, perquè la gent
es pugui matricular, quan fa dos mesos que el procés ja l’ha començat, fora de
l’ordre o fora del que és la norma pel conjunt dels centres, no sembla
raonable. Si tots ens regim per unes normes, tothom, els que hi són, perquè hi
són, i els que no hi són, perquè voluntàriament s’hi volen afegir i participar de
la col·lectivitat, se’n beneficiïn d’aquest fet col·lectiu, clar. De la mateixa
manera que nosaltres, si una escola bressol de titularitat absolutament
privada, decideix fer una publicitat, ella pel seu compte, en el seu entorn físic o
geogràfic més immediat, mai li demanaríem que també fes publicitat de les
altres, perquè no tindria cap sentit, home, no sembla raonable que algú que no
vol participar del procés col·lectiu, se li faci la publicitat des del propi
Ajuntament.
I després, només una qüestió respecte del que deia la Sra. Sonia Esplugas,
que deia, com no inaugurarem cap guarderia municipal en aquest mandat,
suposo que, no ja la Sra. Sonia Esplugas, però és igual, com a grup, suposo
que vostès ja han decidit que en cap cas incorporaran en la seva possibilitat
de condicionar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, el fet que
mantinguin els convenis, els acords, pels quals la Generalitat de Catalunya
posava 6.000 euros per a la inversió, per cadascuna de les places d’una
escola pública municipal, i suposo que, com a grup municipal del Partit
Popular, no estaran d’acord en impulsar i en condicionar el seu suport en els
pressupostos de la Generalitat, a què continuïn aportant, la Generalitat de
Catalunya, 1.800 euros per cadascuna de les places, durant tots els cursos,
com fins ara, o fins el 2010 feia, allà ens el van rebaixar 200 euros i, hores
d’ara, encara estem esperant saber què passarà aquest curs.
Home, jo en lloc d’això que el Partit Popular ja dóna per sentat, que no tindrem
cap escola bressol a la ciutat, jo el que els hi demanaria és ajut, perquè en la
seva possibilitat de condicionar els pressupostos de la Generalitat, facin el
treball per a la ciutat i pel conjunt de ciutats de Catalunya, perquè la
Generalitat de Catalunya segueixi apostant o aposti decididament, per
l’escolarització pública, també del 0-3 anys, mantenint, no incrementant,
mantenint allò a què es va comprometre i que, hores d’ara, hem de dir a les
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famílies que, en base a uns acords que hi havia, portaven als seus nens o a
les seves nenes a les escoles bressol, que avui aquestes condicions han
canviat unilateralment i que, per tant, allò que ells aportaven a l’escolarització
dels seus fills, avui ha canviat. Home, no donem per sentat que no tindrem
cap escola bressol més en aquest mandat, sinó que fem els esforços
necessaris, perquè puguem complir amb el Pla, nosaltres estem disposats a
complir amb la nostra part del Pla, l’únic que demanem és que l’altra part
també compleixi.

SRA. ALCALDESSA
Bé, hi ha alguna intervenció més? Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Evidentment, gràcies, sí, sí.

SRA. ALCALDESSA
No és imprescindible, ni obligatori.

SRA. BORRÀS
No, però evidentment mereix una resposta el que se’ns ha dit i, per tant, ho
farem. Miri, jo crec que han tractat als ciutadans d’aquest país d’immadurs,
diu, no estem europeïtzats, doncs nosaltres creiem que sí i que, per tant,
podem i hem d’avançar de cara al que és la declaració responsable i que, per
tant, en aquest sentit, tenim camí per recórrer. Bé, és una llàstima, què hi
farem si no creuen en aquest procés participatiu i en què la societat ens pot
fer aportacions respecte d’allò que podem millorar.
Respecte a la Guia de Centres Educatius de l'Hospitalet, de veritat, estic una
mica escandalitzada amb el que han dit, bastant escandalitzada. Escolti’m,
d’entrada això posa centres educatius, centres educatius són tots. Vostè que
es dedica a aquest àmbit, vostè sap que, quan parla de centres educatius de
l'Hospitalet, són tots, o canvia el títol o els ha de posar tots, o canvia el títol o
sota quin criteri vostè discrimina a uns centres. Perquè això no és
propaganda, ni publicitat, que diu, això és informació, això és informació de
cara als pares i mares, però, de què m’està parlant que és propaganda i que
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aquí posem aquest i traiem aquells, perquè ens agrada, o hem afegit els de 0
a 3 anys i uns quants i només i en els altres hi posarem, però ¿què és això?
Ho sigui, que els que passen pel seu aro, vostès els hi posen, els que vostès
poden controlar com es fa la matriculació, tal, tal, tal, tal, aquests són macos i,
com que passen per l’aro, passen pel tubo, els hi posarem a la informació.
Però què és això, estan parlant de centres educatius, posin tot, és propi d’una
dictadura això, disculpin, sí, sí, fa por, sentir-lo parlar Sr. Esteve, fa por,
escolti’m, aquell que entra dintre la meva normativa, els hi poso, són macos i
els acaricio, i els hi poso, els premio i els poso en el d’allò, escolti’m, això és
molt seriós, però què m’està dient, què m’està dient que posa o treu amb el
criteri que simplement, escolti’m, i si hi ha una gent que fa unes prematrícules,
que suposo que es deuen prendre unes molèsties de fer entrevistes
unipersonals, d’explicar-los, escolti’m, tan de bo ho facin tots, perfecte, una
cosa no treu l’altre. Però què vol dir no informar, perquè no estan disposats a
què, des d’una oficina que vostè controla, dirigeixin, però és que de veritat, fa
angunia, li dic amb tota sinceritat, fa angunia.
I, per tant, escolti’m, rectifiquin, i tenen dues vies de rectificar, o acceptar que
en un llibre o en un fulletó, m’és igual, que posa centres educatius, els hi
posen tots o canviïn el nom, perquè això és un engany. Aquí no hi ha els
centres educatius de l'Hospitalet, hi ha els que vostès volen, aquí no hi ha els
centres educatius de l'Hospitalet, els que vostès volen, perquè no hi són ni els
privats, ni els que tenen ajuda de la Generalitat. Sota el seu criteri, vostè ha
deixat al marge unes escoles bressol que, que jo sàpiga, són centres
educatius i, per tant, ho els posa tots o està enganyant, així de clar. I llavors
ens explica tot això, és clar, el procés i tal, si no accepten la norma que
nosaltres..., però escolti’m, si vostè vol fer una guia per aquells que volen
passar per l’Oficina que té l'Ajuntament, estupendo, els centres que estan a
l’Oficina, però, què vol dir que no posen els que vostès no volen, aquí han
posat centres educatius i, per tant, escolti’m, com a mínim, vostè que es
dedica i forma part d’aquest món, com a mínim, és que, per fer honor a la
veritat, centres educatius són tots, si us plau.

S’escolta una senyora que parla sense micròfon i no se sent el que diu.

SRA. ALCALDESSA
A veure, si us plau, por favor, Sra. Borràs, ha finalitzat?

SRA. BORRÀS
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Sí, gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies. Hi ha alguna paraula més? Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Bé, li he intentat explicar al principi, el criteri pel qual estan aquests centres, és
el criteri de qui rep aquest llibre i, per tant, li torno a repetir, que d’aquí a uns
mesos, quan es produeixi la matrícula, del 19 al 30, la segona quinzena de
maig, que és el procés de matriculació del 0-3, doncs totes les famílies rebran
aquest fulletó i, li torno a repetir, aquest és el fulletó que informa de totes les
bressol que es volen acollir al procés de matriculació, perquè nosaltres tenim
les competències, nosaltres li vam demanar a la Generalitat que ens cedís les
competències de matriculació de 0-3 i, per tant, aquesta oficina que diu que jo
controlo, és l’oficina que teniu signat un conveni, Ajuntament i Generalitat, i
que és una oficina compartida entre l'Ajuntament i la Generalitat, per tant, no
és una oficina que controlem nosaltres, sinó que és una oficina que coordinem
entre l'Ajuntament i la Generalitat.
Que per cert, Sra. Borràs, aquest any la Generalitat ens finançarà zero
d’aquesta oficina ¿sap quant li costa a l'Ajuntament tenir aquesta oficina fins
avui? 110.000 euros, i la Generalitat només ens donava 30.000 fa uns quants
anys, després ens va baixar a 25.000, i aquest any, la Directora General ens
va comunicar fa 15 dies, que ens donarà zero.
Per tant, deixi’s de focs d’artifici, que surtin tres bressol o no surtin tres bressol
en una guia, no és el que és fonamental en aquests moments, en una guia
que no reben els pares de 0, 1 i 2 anys, que només la reben els pares que han
d’entrar els nens a P3 i a 1er de l’ESO, per tant, aquesta guia, a efectes de
matriculació del 0-3, no té cap incidència. El fulletó que té incidència pel 0-3,
és aquest, on sí que surten totes les bressol que es volen acollir a la matrícula
i, per tant, vostès fan focs d’artifici i creen un debat artificial per amagar, torno
a repetir, que no han tret les beques, s’han estalviat sis milions d’euros a
Catalunya, per no treure les beques de 0-3 a tota Catalunya, que aquesta
ciutat rebia, unes dues-centes famílies rebien aquestes beques, aquest curs
no les rebran. Vostè, tan que defensa les bressol privades subvencionades...

SRA. ALCALDESSA
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Sr. Esteve, vagi acabant.

SR. ESTEVE
Sí, sí, no sé si era per mi el pito o era per...

SRA. ALCALDESSA
Era per vostè.

SR. ESTEVE
Sí? Doncs vostè que defensa tant les bressol privades, finançades per la
Generalitat, per què no els hi paguen, porten set mesos sense pagar-los-hi, no
els hi estan pagant, igual que no han pagat a l'Ajuntament, per tant, aquest és
el veritable problema. I no dubti que les famílies rebran aquest fulletó amb
totes les bressol que vulguin adaptar-se a la matriculació, perquè si no, per
exemple, hi ha una que ja està matriculant en aquests moments, i aquesta no
la posarem, perquè quan arribi la informació a les famílies, resultarà que ja no
té places, perquè ja han matriculat a tothom.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

Essent les 20.40 hores entra a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

SR. ESTEVE
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, vinga, no sé si hi ha algun grup més que vulgui intervenir, molt breu.
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SR. BELVER
Home, Sra. Borràs, jo crec que la seva intervenció és el que no és de rebut.
Vostè ens ha dit que no és de rebut el que ha plantejat el Sr. Esteve, i jo crec
que el que no és de rebut, és el que vostè planteja. Jo no sé si confosa pels
nivells diferents d’administració, quan diu que controlem, el Sr. Esteve controla
l’Oficina de Matriculació, què vol dir que controla l’Oficina de Matriculació, què
ha volgut dir amb això, clar, no siguem tan alegres, perquè nosaltres ens diem
coses, però la gent escolta i, clar, depèn del que diem i com ho diem, i vostè
amb l’èmfasi que ho diu i diu, és que vostè controla i els que no fan cas del
que vostè diu, a aquests els fot fora, home, no, miri, això no és així. Vostè pot
no estar d’acord amb les explicacions que li han donat, però crec que les
explicacions són prou clares, són prou clares, vostè no està d’acord, escolti,
em sembla molt bé.
Però, home, ni aquí es matricula a la gent que nosaltres volem, i en aquest
tema jo crec que val la pena que siguem molt curosos, molt curosos, ni aquí
ningú controla una oficina, una oficina que, com li ha dit el Sr. Esteve, a més a
més, és compartida amb la Generalitat de Catalunya, perquè compartíem
despeses, i dic compartíem, perquè hem deixat de compartir, perquè vostès
han decidit deixar de posar els recursos que posaven, així de clar. ¿Tanquem
l’oficina? ¿Tanquem l’oficina i li diem a tots els ciutadans de l'Hospitalet que
ara, si volen matricular a la seva criatura, que se’n vagin al carrer Casp? Femho així i ja està, donarem bon servei, donem bon servei, que vagin al carrer
Casp, al departament d’Educació, i que es matriculin. Ara, nosaltres sí, com
Ajuntament, aquí a posar els diners que vostès no posen, per després sentirnos que el que fem és controlar l’oficina i que som uns malbaratadors de
recursos públics, home, i a sobre ens ho diu amb aquest to que es fa la ofesa,
home, Sra. Borràs, fins aquí podíem arribar.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, breument. Explicacions molt clares han fet, els que no fan el procés de
matriculació que vostès volen, no hi són, i aquesta és la realitat. Poden fer
com en d’altres municipis, on les famílies poden anar directament al centre a
matricular els nens, i això és el que vostès no volen, el que vostès volen és
tenir l’oficina i que tothom passi per allà.
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I Sr. Lluís Esteve, vostè, en el llibre, llegeixis a vostè mateix, diu, els que teniu
filles o fills que comencen una etapa educativa, bé sigui a l’escola bressol,
escolti’m, a l’escola bressol, si us plau, llegeixis, a l’escola bressol, al
començament del P-3 o al pas de la secundària obligatòria, això és el que
vostè informa, després no vol acceptar que s’ha equivocat i, per tant, ens diu,
bé, no, és a l’altre fulletó on fem les coses d’una altra manera. Però la realitat
és que el que vostès fan és que deixen al marge uns centres educatius,
perquè centres educatius són tots, i vostès decideixen posar només, en
aquest llibre o en el fulletó, aquells que s’avenen a passar per una oficina, en
la qual vostès gestionen de forma unificada el que és la matriculació en el
conjunt de la ciutat, fet que no és cap necessitat, fet que es fa des d’aquest
municipi, perquè és vol, perquè hi ha molts altres municipis que ho fan d’altres
maneres. Per tant, aquest és un element en el que sí ja li avanço, si us plau,
per fer honor a la veritat, en el proper llibre, en el proper fulletó, posi centres
educatius que passen per l’Oficina de l'Ajuntament i la Generalitat, si és que
és el cas.

SRA. ALCALDESSA
A veure, jo, sincerament, Sra. Borràs, m’agradaria que, a veure, les seves
paraules les pogués, i la seva opinió sobre aquesta oficina, la contrastés amb
el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, m’agradaria que ho
fes. Vostè pregunti què n’opina d’aquest Oficina d’Escolarització i, llavors,
podria opinar d’una altra forma.
A veure ¿vostè sap quants centres educatius hi ha a la ciutat? ¿vostè sap quin
és el problema que es troben els pares i les mares quan han de matricular el
seu fill? Hi ha més de 100 escoles, hi ha més de 100 centres educatius a
l'Hospitalet. Vostè què pretén, que la gent vagi d’escola en escola, que vagi al
carrer Casp a preguntar quantes són les escoles que hi ha o és preferible que
hi hagi un espai d’acollir aquelles persones i que les puguem informar,
pregunto. A veure, jo crec, des del punt de vista del sentit comú, que una
oficina que ajudi, que pugui adreçar als pares i a les mares i explicar quantes
són les escoles que hi ha, quines són aquestes característiques i perquè ells
puguin triar, em sembla que no és un mal servei.
De totes formes, jo, de veritat, més que ara defensar aquesta oficina, una
oficina que, a més a més, jo crec que ens hem de sentir com a ciutat,
orgullosos de la feina que s’ha fet en moments difícils i complicats, doncs
d’atenció als ciutadans i a les famílies, sincerament, abans de llançar aquesta
opinió, que a mi m’ha semblat injusta total i absolutament, doncs m’agradaria
que parlés amb els tècnics, amb les persones que coneixen perfectament com
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es treballa a la ciutat de l'Hospitalet, i quina és la professionalitat dels tècnics i
de les persones que treballen en aquesta oficina. No m’ha semblat de rebut el
que vostè ha dit i així li he de manifestar, perquè crec que és totalment injust
cap aquesta oficina, cap els membres i també, perquè no dir-ho, cap el
departament d’Educació que ha fet una feina, doncs molt ben feta, durant els
anys que hem assumit aquesta competència com Ajuntament.
Passem ja a les següents mocions, si us plau.

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

MOCIÓ 21.- SOBRE EL RECORREGUT DE LA LINEA DE BUS L14.
AQUESTA MOCIÓ ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA.

MOCIÓ 22.- PER A LA SIMPLIFICACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ. Ha estat
rebutjada amb 17 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es.
Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i
amb 9 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Diez, Esplugas,
Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 23.- REFERENT A LA GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE
L’HOSPITALET. Ha estat rebutjada amb 15 vots en contra dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots a favor
dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, 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 de la votació.

…/…

111

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 i 25, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, m’imagino, bé, saben que han de compartir el temps, no caldria que
tornéssim sobre el mateix tema, però, en tot cas, el temps és seu, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, sí, són deu minuts oi? cinc. Molt bé, em referia abans, quan contestava a
la moció de Convergència i Unió, a parlar realment del que és important, i el
que és important en aquests moments és el que està passant a la ciutat a
nivell educatiu, doncs ho plasma en una petita part, perquè ens estan passant
tantes coses a nivell educatiu, que no hi cabria tot en una moció i, per tant,
hem volgut centrar aquesta moció en dos temes que, des del departament
d’Ensenyament, doncs clarament estan perjudicant a la nostra ciutadania.
Vostès saben que estem en una crisi econòmica, amb un atur altíssim, que
moltes persones de la nostra ciutat han exhaurint les prestacions per
desocupació, i això està provocant situacions d’extrema pobresa. I, en aquest
context, i no en un altre, sinó en aquest context, amb 23.000 aturats a la
ciutat, si no m’equivoco, el Departament d’Ensenyament, per exemple, tant
sols ha fet efectiu un 10% de les beques de menjador escolar del primer
trimestre. Això vol dir, aproximadament, que ha pagat una setmana de
setembre, del que portem des de l’inici del curs, per tant, això és el que ha
pagat el Consell Comarcal del Barcelonès. El Consell Comarcal del
Barcelonès que, evidentment, com tots, cada vegada té pitjor tresoreria, doncs
ha pogut avançar a les escoles fins un 75% del primer trimestre.
Total, les escoles en aquests moments, les escoles de 3, 12 anys, no han
cobrar el 25% de les beques de menjador del primer trimestre, vol dir
aproximadament tot el desembre, i no han cobrat gener, febrer i març, de les
beques de menjador. Això vol dir que les escoles estan en una situació difícil,
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en una situació de tresoreria molt complicada, estan avançant els diners o,
fins i tot, hi ha empreses de càtering que no estan cobrant i, per tant, en
aquest sentit, doncs aquests 4 o 5 mesos de decalaix en el cobrament de les
beques de menjador, que és una cosa absolutament sagrada, una cosa que
els nens han dinar cada dia a l’escola, perquè, entre d’altres coses, alguns
sort que dinen a l’escola, perquè els hi assegurem un àpat, en condicions, al
dia. Doncs això és el que està passant, i això és el que és important que està
passant a la ciutat en educació.
Per altra banda, també seguint amb beques, i ho referia abans, la Generalitat
s’ha estalviat, aquest any, 6 milions d’euros a tota Catalunya, i no ha convocat
les beques d’escolaritat i menjador del 0-3, per tant, portem 7 mesos de curs i
la Generalitat no ha convocat, i entenem que ja no convocarà, perquè estem
acabant el curs, al menys així la Consellera no ens va respondre si convocaria
o no aquestes beques i tot apunta a què no ho farà, perquè sempre les
convocaven a l’inici de curs.
Per tant, això està passant en una etapa educativa que creiem fonamental, la
de 0-3, tots els pedagogs diuen que és on els alumnes fixen les seves
capacitats i oportunitats de futur, en el 0-3 anys, malgrat que el Ministre Wert
hagi dit que no és una etapa educativa, nosaltres ho considerem i, és més, la
considerem l’etapa educativa més fonamental en el futur d’un infant. I, per
tant, no solament alguns no la consideren educativa, sinó que, a més a més,
estan tallant el que és l’accés de les famílies sense recursos, a aquesta
escolaritat.
Per tant, aquest és el veritable problema, vostès, en aquest cas, no paren de
fer focs d’encenall i criticar, etc, i desviar la situació, con feien abans, però el
veritable problema a la nostra ciutat, respecte de 0-3, és que els nens no
estan rebent, les seves famílies no estan rebent les beques i que, en aquests
moments, les escoles porten quatre mesos de retard en cobrar les beques de
menjador.
Per tant, proposem exigir, al Departament d’Ensenyament, el pagament
immediat de tot el deute corresponent a les beques de menjador, i exigir, al
Departament d’Ensenyament, la convocatòria immediata de les beques
d’escolarització i menjador, pels alumnes d’escoles bressol pel curs 20112012.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per la següent, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A 27 hores de l’inici de la vaga general,
convocada pels sindicats d’aquest país, pensem que aquest Ple ha de donar,
de nou, suport a aquesta vaga general, que no és nova, que no és la primera
vegada, portem unes quantes des de l’inici de la democràcia, totes o gairebé
totes han tingut un resultat, i han aconseguit, com a mínim, bona part dels
seus objectius, i aquesta segurament no serà cap excepció.
Ens volem fer ressò també, de l’ampli suport ciutadà que està tenint el treball
de difusió dels motius d’aquesta vaga general, els comitès ciutadans oberts i
unitaris que estan treballant en aquesta ciutat, a diferents barris, perquè la
ciutadania conegui els motius de la vaga general. I, perquè creiem que
aquesta convocatòria de vaga és una oportunitat per dir no, per dir prou, a
aquesta política econòmica que ens està portant a la desfeta del teixit
productiu i de l’ocupació del nostre país. Perquè hem vist com d’altres
reformes laborals, com la de l’any passat, al 2010, no va aconseguir l’objectiu
que ens havia dit el govern anterior, lluny d’aquest objectiu de generar
ocupació, va generar més atur i més precarietat.
Aquestes mesures que s’estan prenent, estan reduint d’una manera dràstica la
capacitat adquisitiva de les classes treballadores i de les classes populars.
Està generant una crisis de demanda molt important en aquests moments,
està afectant d’una manera molt greu a la petita i la mitjana empresa.
Tenint en compte també que aquesta reforma laboral és un atemptat, com
hem dit en d’altres moments, claríssim contra el dret laboral i les relacions
laborals en aquest país, abaratint els costos d’acomiadament, en invalidar
pràcticament els convenis col·lectius, en deixar a mans de l’empresariat el
disseny de les relacions laborals.
Tenint en compte també que aquest govern ha prioritzat, d’una manera clara,
els interessos dels mercats, i ha cedit davant les recomanacions d'institucions
financeres i de les Patronals i les agències privades de qualificació.
Atenent que, des del nostre punt de vista, la prioritat en aquests moments és
crear nous llocs de treball per donar resposta, per generar ocupació, als més
de 5 milions de persones aturades que tenim en el nostre país, una situació
clarament de desfeta.
Atès també que aquesta reforma, que és molt més urgent una reforma del
sistema financer, que el problema de l’empresa no és que no pugui contractar,
el problema és que no pot vendre, el problema és que no té crèdit, i el que és
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urgent és una reforma del sistema financer, perquè les empreses, la petita i
mitjana empresa, puguin accedir al crèdit. I cal, encara més urgent, una
reforma fiscal, que suposa que persegueixi el frau fiscal, que en el nostre país
supera el 20% del Producte Interior Brut.
Per tot això, i com ha fet d’altres vegades aquest Ple, el que demanem és que,
en el tràmit parlamentari, es retiri la proposta de reforma laboral i s’obri un
període i un procés de negociació i de consens amb els agents socials. Que
s’entengui de manera positiva que els treballadors municipals i els serveis que
depenen de l’Administració d’aquest ajuntament, exerceixin el seu dret
constitucional de vaga. I demanem també, que s’acordi amb el Comitè
d’Empresa d’aquest Ajuntament, que aquell descompte que s’hagi d’aplicar
per l’ús del dret de vaga, sigui derivat a fons socials, a projectes i a programes
socials, que donin cobertura a les persones que més estan patint aquesta
crisis econòmica. I, per últim, que es doni suport, que aquest Ajuntament, que
aquest Ple, doni suport a la convocatòria de vaga general de treballadors i
treballadores, convocada per les centrals sindicals.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament de tots els grups, Sr. Alberto Sánchez.

SR. SÁNCHEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción de las becas, bueno,
consideramos que es inmoral que la política de recortes la tengan que pagar
las familias con menos recursos. Las becas de comedor constituyen una parte
esencial y fundamental de la alimentación de muchos menores, cuyas familias
están sufriendo especialmente la crisis. Lejos de recortar en becas de
comedor durante la crisis, nosotros creemos que habría que aumentar esta
partida, pues son más las familias que están necesitadas de ellas. Por lo
tanto, votaremos a favor.
Respecto a la moción número 25, como ya manifestamos el pasado Pleno,
nuestro grupo municipal está totalmente en contra de esta reforma laboral,
impulsada por el Partido Popular e impuesta por los mercados financieros.
Una reforma laboral ultraliberal que recorta en derechos a los trabajadores,
que son las víctimas de esta crisis y no los responsables.
Dicho esto, no nos gusta nada la utilización propagandística de la reforma
laboral, por parte de ciertos grupos políticos, que en su día no tuvieron el más
mínimo reparo en mandar a trabajadores al paro, mientras ellos gozan de una
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situación privilegiada. Encontramos que esta moción está más cargada de
intereses políticos que de buena voluntad y, bueno, vamos a votarla por
puntos.
Respecto al punto número 1, que pide que se retire la reforma laboral,
votaremos a favor. En el punto número 2, no entendemos bien que quiere
decir valorar de forma positiva a quien haga huelga, no sé si hay que valorar
de forma negativa a quien no la haga, en todo caso, nosotros abogamos por el
derecho de que quien quiera realizar libremente huelga, lo haga sin ningún
tipo de represalia, del mismo modo que quien quiera trabajar, no sea
amenazado y pueda cumplir también con el derecho de trabajar, por lo tanto,
votaremos en contra de este punto. En el punto número 3, bueno, este punto
nos resulta un poco curioso, no sé cómo van a determinar que los cargos
políticos hagan o no huelga este día, aún así, por enésima vez, nosotros
apostamos, no para que un día de huelga, que ustedes instrumentalizan, sirva
para el incremento de políticas sociales en esta ciudad, sino para que la
rebaja de los sueldos de concejales y cargos de confianza todo el año,
implemente políticas sociales en nuestra ciudad, por lo tanto, en este punto 3
nos vamos a abstener. I en el punto número 4, nos abstendremos también,
volviendo a manifestar nuestro deseo de que todo el que quiera realizar
huelga o trabajar, pueda ejercer libremente sus derechos.

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

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Pel que fa a la moció en defensa del dret a
l’educació i la igualtat d’oportunitats a tota la ciutadania, nosaltres voldríem
començar demanant, igual que hem fet amb les altres mocions, canviar l’exigir
per sol·licitar, entenem que, vaja, és millor, quan et dirigeixes a algú,
sol·licitar-li alguna cosa que no pas exigir-li, per tant, els hi agrairíem que
poguessin canviar la terminologia.
A partir d’aquí, jo hi ha dos fets que em sembla que s’han de diferenciar. Un
és allò que se n’ha dit les retallades, els ajustos, o diguin com vulguin, i l’altre
és el retard en el pagament, que és una altra cosa, que pot ser igualment molt
perjudicial, però això no és una retallada, això és una situació de dificultat greu
que hi ha de tresoreria, i que em sembla que hem de dir les coses pel seu
nom, aquí això no és una retallada, és una situació de dificultat de tresoreria a
l’hora de pagament.
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I vostès, a dia d’avui, també saben bàsicament dues coses, una és, perquè
estan en el Consell Comarcal, igual que nosaltres, que és que, a dia d’avui,
allò del gener, l’any passat tampoc s’havia pagat, i l’altre tampoc, perquè es
paga per trimestres i que es pagava al mes d’abril. Dit això, és veritat que
aquest trimestre, el de setembre a desembre, s’ha pagat menys quantitat que
l’any anterior, però l’única diferència, a dia d’avui, és un pagament inferior del
primer trimestre en el Consell Comarcal, però que el Consell Comarcal, i en
aquest sentit jo crec que estan fent allò, un esforç, de dir, allà on no arriba la
tresoreria d’uns, la nostra hi arriba i ho posem. No només això, vostès saben
perfectament que hi ha un acord amb les diputacions, concretament a
nosaltres ens afecta la Diputació de Barcelona, que el que és l’arribada dels
diners, no el fet que hi posem diners o no a les beques, això hi ha un acord
firmat i el 20 d’abril tira endavant.
Per tant, home, no em parlin de retallades de beques, diguin que no han
arribat el diners, i aquesta és una realitat. Aquesta és una realitat que
nosaltres, home, ja ens agradaria que fos diferent, i no li farem el discurs de
com està la situació econòmica a la Generalitat, no direm com s’ha deixat
això, com s’ha deixat allò, però home, diguem les coses com són. Aquí no hi
ha, en el tema de beques, una retallada, sinó que sí que és cert que no s’ha
fet efectiu el pagament, i que entenem que l'Ajuntament i, en aquest sentit, de
fet qui està fent el pagament d’això és el Consell Comarcal, doncs sol·liciti
aquest pagament.
Per tant, per part de Convergència i Unió, no tenim cap inconvenient en
sol·licitar a la Generalitat que faci el pagament d’aquest tema, malgrat sabem
que la situació és complicadíssima, però entenem que, com a persones que
estem a la ciutat de l'Hospitalet, hem de mirar que, en la mesura del possible,
escoti’m, igual que fa aquest Ajuntament, en la mesura del possible, perquè
divendres veurem el que no és possible, i per tant, s’estan retardant
pagaments, doncs en la mesura del possible, escolti’m, aquest és un tema
que mirem de resoldre’l.
I, per tant, escolti’m, jo crec que és meritori que s’hagi arribat a un acord amb
les diputacions i que, per tant, en aquest sentit, hi hagi més voluntat d’esforç i
de solucionar els problemes, que no pas de critica fàcil i de dir que són
retallades. Això no són retallades, això és una dificultat de tresoreria de la
Generalitat de Catalunya, i aquesta és la realitat i, per tant, posem les coses
tal i com són, primer punt.
Per tant, nosaltres, si vostès canvien l’exigir per sol·licitar, al igual que ha fet
abans el Partit Socialista, el primer punt no tenim cap inconvenient de votar-lo.
El segon, sol·licitar al departament d’Ensenyament la convocatòria, jo
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aquestes coses, bé, posa a tot arreu immediata, però bé, escolti’m, sol·licitemho en la mesura del possible i dir-los, vostès ho saben, de la mà del Partit
Socialista, doncs s’ha creat una comissió per treballar conjuntament municipis
i Generalitat, per veure com es resolen aquestes coses, perquè, home,
escolti’m, no em digui que no, no em digui que no, això s’ha aprovat pel
Parlament de Catalunya, concretament el dia 16 de febrer, això s’ha aprovat i,
per tant, escolti’m, doncs una comissió establirà tot això.
I, a partir d’aquí, abans ens deien, pressupostos 67%, em sembla, si no
m’equivoco, temes de política social, bé, doncs miri, el govern de la
Generalitat el 70%, però ¿sap què passa? que han hagut d’aprimar-se els
diners del govern, no dedicats a això, sinó al conjunt, i quan s’aprima, per més
que augmentis la part social, tot ell queda més reduït. Per tant, home,
escolti’m, si vostès em volen fer frontis, i volen dir que no hi creiem en tot això,
diguin el que vulguin, no és cert, en l’educació pública hi creiem com el qui
més i, per tant, en aquest sentit, escolti’m, s’estan buscant mecanismes,
segurament temps enrere, una mica insòlits, arribar a acords amb les
diputacions per poder pagar allò que en aquests moments, doncs no és
possible materialment, i per tant, aquesta és la situació real, si volen explicar
una altra cosa, facin-ho.
Respecte a la moció de la vaga general, miri, nosaltres creiem que,
evidentment, dret a vaga, estem vivint un moment molt complex i, amb tota
sinceritat, no sabem si la vaga ajuda a resoldre, segurament també hi ha
d’altres mecanismes en mirar de resoldre. I, a partir d’aquí, demanar que en
tràmit parlamentari es retiri la proposta, home, nosaltres creiem que la virtut
del tràmit parlamentari, perquè s’hagués pogut fer d’una altra manera, que
hagués sigut molt lesiu, és que s’hi podran fer esmenes, esmenes de millores,
perquè, més enllà de la flexibilitat, que molta d’ella ja va ser introduïda per part
del Partit Socialista, com és el paper fonamental que se’ls hi dóna a les ETT,
això ja hi era per part del Partit Socialista, per exemple, la flexibilitat interna
que s’introdueix, també hi era per part del Partit Socialista. És a dir, les bases,
una altra cosa és que s’hagi pogut ampliar o no i em de veure en la mesura,
però les bases de la reforma laboral, el que era l’anàlisi de la mateixa,
coincideix amb la que va fer el Partit Socialista. I, a partir d’aquí, doncs el grup
de Convergència i Unió mirarà d’introduir esmenes, per donar major seguretat
als treballadors, i aquesta serà la nostra funció en el Congrés de Diputats.
Per tant, el primer punt no el votarem a favor, votarem en contra. El segon,
miri, escolti, votarem a favor, entenem, volem entendre de forma positiva, que
aquell que fa vaga ho farà pensant que hi fa una aportació, perquè és que si
no seria bastant tremendo pensar que no ho fa en un sentit positiu, malgrat
que pensem que també és positiu aquell que creu que és millor no fer vaga, i
contribueix d’una altra manera a què aquest país tiri endavant, perquè entenc
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que l’objectiu, per part de tots, és el mateix, per tant, escolti’m, en el punt
segon, votem favorablement.
El punt tercer, des del nostre punt de vista, ja ens dirà el grup de govern, i
entenc que des de la Secretaria així ens ho han de dir, el que proposen no és
legal. En una vaga, quan no vens a treballar, se’t descompta i punt, no pots
dir, miri, això ¿sap què? ho posa allà, doncs no, legalment toca fer el que toca
fer i, per tant, a mi em sembla molt bé que vostès, doncs diuen, miri, jo no
vindré, com que no m’ho poden descomptar, perquè sóc regidor, sóc càrrec
públic, etc, aquests diners jo els agafo igualment i els dono per aquesta causa,
estupendo, escolti, molt lloable, ho poden fer cada mes si volen, no cal que hi
hagi una vaga general, poden fer-ho cada mes si volen. Però em refereixo que
aquest és un tema de pura legalitat i, per tant, no el votarem a favor, el tercer
punt.
I el quart, doncs no el votarem a favor, perquè, insisteixo, entenem el dret de
vaga, però tampoc serem els que la secundarem. I em sembla que m’he
explicat respecte a tot, i ja està, gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per part del Partit Popular, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción de la defensa del derecho a
la educación y la igualdad de oportunidades, vamos a darle apoyo, y lo que sí
que le pido, dado que usted habla aquí también del Consejo Comarcal, que es
lógico que hable del Consejo Comarcal, y ustedes están en el gobierno del
Consejo Comarcal, que traslade esta moción también al seno del Consejo
Comarcal y que allí también se posicionen los distintos grupos políticos. Creo
que sería conveniente y además oportuno hacerlo.
Respecto a la siguiente moción de la huelga general, evidentemente, ustedes
ya el 28 de septiembre de 2010, trajeron una moción, en aquel entonces era
también de apoyo a la vaga general y en contra del gobierno del Partido
Socialista. Nosotros por aquel entonces ya votamos en contra, porque
nosotros creemos que las huelgas generales no son la solución a un problema
y creemos que no es lo que necesita justo nuestro país, en un momento de
crisis. Y, por tanto, por coherencia, si votamos en contra, contra una
propuesta que iba en contra de un gobierno que no era el nuestro,
evidentemente también vamos a votar en contra en este caso.
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Y, permítanme una sugerencia, mire, sería ilógico que ustedes estén en
contra de una reforma laboral y que acaben aplicándola, de aquí a poco
tiempo, en trabajadores de esta casa, y me explico. El otro día me llamaron
trabajadores de L’H2010, muy preocupados por su situación, son laborales,
son nuestros, como tomaron ustedes esa definición, son nuestros, de la
sociedad municipal, no son los de la televisión, que aquellos no eran nuestros,
según ustedes, son como los de la radio, son nuestros y, además, son
laborales, lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, mi pregunta es ¿qué
va a pasar con estos trabajadores? ¿van a ir a la calle en el caso de que al
final acabe, como parece, cerrándose L’H2010? Sería ilógico y me gustaría
saber la postura de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, si van ustedes a poyar a esos trabajadores en el mantenimiento
de su puesto de trabajo, exactamente igual que los de la radio, porque son
nuestros, sus palabras, y además tienen la misma condición, son laborales, o
no, sería ilógico, insisto, que ustedes ahora critiquen una reforma laboral que,
de aquí a poco tiempo, luego acaben aplicando.

SRA. ALCALDESSA
Bé, s’han posicionat tots els grups polítics, falta el grup socialista, Sra. Dolors
Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sí, hi ha una qüestió que m’agradaria dir per
endavant. En el mes d’octubre, em fa l’efecte que jo vaig dubtar, i ho vaig fer
en aquest Ple, òbviament, que el Consell Comarcal fes adjudicacions de
beques de menjador al novembre, les segones adjudicacions que se li diuen.
Òbviament ho va fer i, en aquest cas, també vaig dir que m’alegraria i em
congratulo de què així fos.
Però, no obstant això, a veure, per intentar deixar els jocs florals políticadministratius, que poden estar molt bé a d’altres espais, jo crec que en
aquest, si ens centréssim a vegades en coses tan concretes com que el
panorama actual diu que s’han demanat 3.733 beques i s’han concedit 2.170,
això és així, i s’han denegat 1.563, i que d’aquestes 1.563 denegades, 901 ho
eren en criteri social i hauran de ser assumides per l'Ajuntament. Això no es
diu endarreriment, això es diu, aquestes beques que tenen tot el dret, perquè
tenen el criteri social, no són assumides i les ha d’assumir l'Ajuntament,
perquè no deixarem a cap nen sense un àpat al dia. I això vol dir que, l’any
2011, l'Ajuntament va dedicar per aquest concepte 202.000 euros.
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A veure, si parlem de l’etapa de 0 a 3 anys, hores d’ara, com ja s’ha dit, no hi
ha convocatòria de beques, ni per escolarització, ni per menjador, que no n’ha
hagut mai, sempre les ha assumit l'Ajuntament. Ara ja no vull dubtar, no vull
dubtar, perquè no vull haver d’endarrerir després o de tornar enrere respecte a
un pronòstic que vaig fer i no va ser així, amb caràcter retroactiu no vull haverme de penedir, el que passa és que anem una mica tard ja, anem una mica
tard, a veure si és possible, doncs que abans de final de curs sapiguem
quines són les beques d’escolarització, i dic d’escolarització, perquè de
menjador, per a nens de 0 a 3 anys, doncs no hi ha. Res més que, a part de la
importància de l’escolarització, que jo no dubto, el que sí que penso és que, a
veure, per moltes famílies és una garantia que els nens puguin fer un àpat
equilibrat, justament a l’espai de l’escola. I recordar-los també que
l'Ajuntament, a l’any 2011, doncs va dedicar 214.000 euros a les despeses
d’escolarització i de menjador, de nens en aquesta etapa.
És cert que, a més a més, tenim un problema afegit, o sigui, els nens i les
nenes que es queden sense menjador, i ara també els endarreriments en fer
el pagament, era un clàssic l’endarreriment, però no fins aquest límit, fins
aquest límit no, o sigui que, a més a més, dels nens i de les nenes que es
queden sense poder menjar al menjador, tenim a més que hi ha empreses de
càtering que estan dient, no sabem si podem continuar mantenint el negoci,
això s’està complicant moltíssim.
Bé, jo no sé si la Diputació farà de banc a la Generalitat, i després tampoc sé
el que deixarà de fer la Diputació, que hauria de fer, com és la seva obligació i
les seves competències, per fer de banc a la Generalitat, no ho sé, suposo
que, en temps proper, ens assabentarem d’aquesta nova fórmula.
El que sí que valdria la pena, és que intentéssim pagar ja les beques de
menjador, en aquest cas, les que estan endarrerides. Per altra banda, que
tinguéssim en compte tots els problemes d’escolarització, dels nens de 0 a 3,
perquè encara no s’ha obert el període de beques i, home, potser sí que
valdria la pena ampliar la partida que es dedica a beques de menjador. ¿D’on
vénen els diners del Consell Comarcal? No, ho dic, perquè al Consell
Comarcal li podem demanar el que calgui, però els diners vénen de la
Generalitat.
Bé, al final, anem a l’arrel del problema, o sigui, és un tema de prioritats, i un
problema de prioritats és donar la màxima cobertura al més fràgil que tenim en
aquest cas, i el més fràgil que tenim són els nens i les nenes, o som rigorosos
i som molt seriosos en aquest tema, o realment... Després podem creure que
hi ha bona voluntat, podem creure que tots tenim un sentiment, doncs social,
vull dir que, advoquem per les polítiques socials, però miri, al meu poble es diu
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que pagant Sant Pere canta, i aquí hi ha alguna cosa que no acaba de
funcionar. Si ens ho creiem fem-ho, i si no, deixem de fer discursos d’aquests
polítics-administratius, jocs florals, que poden quedar molt bé, però no ens
resolen la situació.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver, per a la número 25.

SR. BELVER
Per a la moció de suport a la vaga general. A veure, nosaltres, en aquesta
moció, votarem favorablement, a excepció feta de l’acord Tercer, que votarem
en contra. I per què votem a favor de manera general d’aquesta moció, perquè
podem dir tots, diguéssim, la retòrica ho aguanta tot, però evidentment hi ha
reformes laborals, i el govern del Partit Socialista, l’any 2010, va fer una
reforma laboral, i també ens podria dir, que abans plantejava el Sr. del Río, és
allò de dir, escolta, es va fer una reforma laboral en aquell moment, vosaltres
no veu recolzar la vaga general que es va produir després, i ara aquesta sí,
teniu un problema de coherència.
A veure, jo crec que hi ha algunes diferències substancials entre una reforma i
l’altra, crec, crec que hi ha algunes diferències substancials. Primer, i sentar
també una cosa que jo crec que tothom està d’acord, de qualsevol arc
parlamentari, de tot l’arc parlamentari, més enllà de la situació que li toqui
viure en cada moment, sigui govern, sigui oposició, les reformes laborals com
a tals, no creen ocupació, no hi ha cap reforma laboral que creï ocupació, cap,
històricament mai ha estat així, ens podem remetre a la història, per tant, les
reformes en si mateixes no creen ocupació.
Ara, el que sí que es poden fer, són reformes a les que tu arribes, després
d’un diàleg social, després d’haver-se segut a la taula amb tots els
interlocutors socials i mirar d’arribar a un acord, que arribaràs o no arribaràs, i
que al final, si no has arribat a un acord, recollint posicions d’uns i uns altres,
acabes fent una proposta. Però aquesta reforma laboral, s’ha fet sense cap
tipus de diàleg social, no és que el diàleg no hagi fructificat, no, no, és que no
n’hi ha hagut.
Aquesta reforma, a més a més, atempta, literalment i d’una manera molt
important, contra els drets dels treballadors i dels seus representants. El que
es fa en els convenis de sector, el que es fa en el convenis de les empreses, a
veure, en una gran empresa hi ha comitè, hi ha defensa dels treballadors,
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aquí, diguéssim, la relació és una, el fet que una empresa, on la relació entre
el patrono i els treballadors és molt més directa, el fet que es desvirtuïn els
convenis de sector, per passar-los a convenis d’empresa, el que estem
condemnant és, als treballadors i treballadores de les petites i mitjanes
empreses, a la no representació, a la coacció i a la dificultat de les seves
relacions laborals, això és el que estem fent. I, a partir d’aquí, a més a més,
diguéssim, el que estem és debilitant al màxim als delegats sindicals que, en
aquesta funció de representació a petites i mitjanes empreses, perdran un
volum molt important de representativitat, senzillament per por, per por dels
treballadors i les treballadores.

I, després, algunes de les qüestions que planteja aquesta reforma, jo crec que
són, diguéssim, com a mínim molt perilloses, per dir-ho d’una manera lleu. El
contracte de treball per un període de prova d’un any, que tu al final de l’any
pots acomiadar al treballador amb una indemnització zero, això que algú
m’expliqui d’on ho han tret. Perquè sempre es parla del model alemany, del
model austríac, aquest és model “made in” Montoro, “made in” Rajoy, “made
in” no sé qui, però no té comparació enlloc del món o enlloc d’Europa.

Aquesta reforma, a més a més, amb la rebaixa substancial que està fent de la
possibilitat dels acomiadaments procedents, perdó, improcedents, i la
desaparició de l’autoritat que fa de mitjancer entre treballadors i empresa, on
desapareixen els salaris reguladors, la tramitació, tots aquests drets ens estan
avocant, senzillament, a una cosa que, evidentment, bona part dels
empresaris són gent sensata, però els posem en una tessitura que el missatge
és, escolta, un treballador amb anys d’antiguitat, que abans havies
d’acomiadar mitjançant un acomiadament improcedent, amb 40 dies per any,
fins a 42 mensualitats, ara el fas fora per 20 dies l’any, amb 12 mesos, per
tant, acomiada al pare ben barat, contracta al fill, amb un salari de misèria,
amb un període de prova d’un any, i quan passi l’any, el fots fora a cost zero.

Per totes aquestes raons, nosaltres defensem i proposem anar a la vaga el dia
29. Dit això, contra el punt tercer, votarem en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, abans de donar pas a la resta de grups, tornem a donar la paraula
als proposants de la moció.
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SR. ESTEVE
Molt bé, jo crec que ens haurem d’acostumar, Sra. Borràs, en aquest Ple, a
assumir el que està passant a nivell nacional, jo crec que Convergència i Unió
està fent focs d’encenall, focs d’artifici, va començar la setmana demanant la
independència i acabarà la setmana nomenant com a vicepresident de tots els
mitjans de comunicació local, a una persona del Partit Popular. Per tant, això
ho estan traslladant a nivell local i, per tant, estan embolicant amb dinàmiques
absolutament artificials i falses, amb tot aquest debat.
Vostè ens ha dit dues solucions que no poden ser, vostè ens ha dit que, dels
cinc milions de la Diputació, a veure si podem pagar les beques de menjador,
no, perquè aquestes beques de menjador, doncs van directament als centres
i, per tant, no és deute que la Generalitat tingui als ajuntaments, sinó que és
deute de la Generalitat cap el Consell Comarcal, i del Consell Comarcal als
centres educatius. Per tant, d’aquests cinc milions d’euros, no veuran ni un
duro les escoles.
I l’altra qüestió, el que no s’ha convocat són les beques, i vostè ha confós la
comissió que s’ha creat al Parlament o que citava del Parlament, que és la
Comissió Mixta, de la qual el Sr. Jaume Graells i jo mateix formem part, és la
que està negociant els mòduls de finançament, els 1.600 o 1.800 o els que
imaginem que seran 1.000 euros a partir del curs que ve. Però això no són les
beques d’escolaritat, les beques d’escolaritat són les que no han convocat
vostès i s’han estalviat 6 milions d’euros, i això, m’ha de reconèixer que,
evidentment, sí que són retallades.
Evidentment, li accepto canviar exigir per sol·licitar, si per aquesta raó ens ha
de votar a favor, doncs evidentment ho accepto. I també demano a la Sra.
Secretària que si es pot afegir en el donar trasllat, doncs ja aprofitar i donar
trasllat al Consell Comarcal, a proposta del Sr. Juan Carlos del Río, doncs
afegir en el quart punt de la moció, doncs donar trasllat també al Consell
Comarcal, perquè també siguin conscients. De totes maneres, el Consell
Comarcal ja va rebre una carta meva, demanant quina era la raó per la qual
no estaven pagant a les escoles, i la resposta va ser aquesta, que la
Generalitat només els hi havia pagat una setmana de setembre, el 10% del
primer trimestre.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón, vol afegir alguna cosa?
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SR. SALMERÓN
Sí, sí, molt breu, gràcies. Només per felicitar-nos de què l'Ajuntament de
l'Hospitalet, en el seu Ple, acaba de donar suport a aquesta vaga general,
esperem, desitgem i treballarem, perquè sigui un èxit, perquè sigui una
demostració, un cop més, que aquesta ciutat té molt clar qui són els seus, de
quina banda estan, en aquesta crisi que estan patint només els treballadors i
les treballadores, mentre d’altres surten “de rositas” d’aquesta situació.
Recordar també, i que consti en Acta, i recordar a la gent que aquesta reforma
laboral, que la Sra. Borràs deia que s’havia fet sense consens, però va ser
aprovada amb els vots de Convergència i Unió, una vegada més, perquè
Convergència i Unió només se’n recorda de Catalunya, un cop té aprovats els
pressupostos, només se’n recorda del seu país, quan ja té aprovats els
pressupostos amb el Partit Popular, i tota la política econòmica l’aprova
sempre amb el govern de l’Estat, ja sigui amb el Partit Socialista o ja sigui amb
el Partit Popular. Va votar sense cap tipus d’escrúpols a favor d’aquesta
reforma laboral, com va votar a favor també de la reforma laboral del 2010,
com va votar a favor de la modificació de la Constitució, fa gairebé uns mesos.
Per tant, la Sra. Borràs, o Convergència i Unió, ha de treure paquet amb
Catalunya per poder amagar el seu acord de fons amb el Partit Popular,
perquè tenen la mateixa política.
I, com que em sobra un minut, jo li demanaria també a Convergència i Unió i a
la Sra. Borràs, que ens conformaríem si dediqués només, Convergència i
Unió, un terç de la passió, el sentiment i la dedicació, a la defensa de l’escola
pública, només un terç del que vostès li dediquen a la defensa de l’escola i de
la sanitat privada. Només amb un terç, jo penso que aquest país aniria una
miqueta millor. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, suposo que hi ha alguna intervenció, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, pel que fa referència a la intervenció del
Sr. Alfons Salmerón, aclarir-li un parell o tres de coses. Pressupostos no hem
aprovat cap amb el PSOE, no, no, no, no hem aprovat, tampoc la reforma de
la Constitució, i aquest ha estat un element de batalla, i vostès ho saben, i si
no, si us plau, miri-ho, ni una cosa, ni l’altra, no s’enganyi.
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I després, miri, una sol·licitud, jo puc entendre, i només faltaria, que vostès
diguin, doncs escolti’m, aquests recursos i tal, aquests recursos de la
Generalitat que s’haurien de posar aquí, o s’haurien de posar allà, m’agradaria
també que acceptessin, i que ho diguessin, que la retallada principal ve del
dèficit fiscal que té aquest país, la retallada principal ve del dèficit fiscal que té
aquest país, sinó les coses anirien d’una altra manera. Home, si en això estem
d’acord, en aquest àmbit al menys, escolti’m, hi estem d’acord el seu grup i el
nostre, en aquest àmbit hi estem d’acord que fa falta un pacte fiscal i que cal
canviar el que és el finançament d’aquest país. Perquè, el que realment
passa, és que cada any un ciutadà de Catalunya perd dos mil quatre-cents mil
euros, i amb tot això, mirin les coses que es podrien fer. Per tant, en aquest
sentit, doncs cal un canvi de normes de joc, perquè és injust el tractament que
els ciutadans i ciutadanes d’aquest país tenen. I, res més, em sembla que no
em deixo res.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, alguna paraula més? Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, hablaron de diálogo social, que no había
diálogo social, hombre, es que llevaban dos años hablando ya los
empresarios, ya en tiempos de que gobernaba el Partido Socialista, llevaban
dos años hablando los sindicatos con los empresarios y no se ponían de
acuerdo. Dos años son muchos años, esto incluso lo dijo el Sr. Zapatero, no
es que me lo invente yo. A pesar de eso, dijimos, oiga, mire, les damos un
plazo para que se pongan ustedes de acuerdo, se agotó ese plazo y no se
pusieron de acuerdo, se pusieron de acuerdo a medias, pero dijimos, oiga,
esto no puede seguir así, porque las condiciones del país, y es cierto que las
condiciones de la Unión Europea nos vienen marcando, es así y, por tanto,
había que hacerlo, se tenía que hacer esa reforma laboral, y si no se ponían
de acuerdo los sindicatos con los empresarios, pues tenía que actuar el
gobierno, que para eso eres gobierno, digo yo.
Pero mire, ahora se hace el trámite parlamentario, a través del proyecto de
Ley, donde todos los grupos políticos podrán hacer sus propuestas de mejorar
esta reforma laboral. Yo sólo espero que ustedes no tengan el diálogo que
han tenido con nosotros, que no aceptaron ni una sola de las enmiendas que
presentó el Partido Popular, ante la reforma laboral que ustedes presentaron,
ni una sola. No se preocupe que nosotros seremos mucho más dialogantes,
de lo que fueron ustedes.
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Habla usted de los convenios, sí, es cierto, porque hasta ahora, cuando una
empresa iba mal ¿cómo acababa esa empresa? con un ERO o un ERE, y los
trabajadores a la calle, pues ahora esa empresa podrá negociar con los
trabajadores para decir, oye, mira, en lugar de echaros a todos a la calle,
porque la empresa es una ruina, negociemos, o trabajamos menos o ganamos
menos, pero mantenemos el puesto de trabajo. Y, seguramente, muchos
trabajadores prefieren ganar, no ganar 1.000, pero ganar 800 y llevar algo a
su casa, que no llevar nada, seguramente, porque empresa que cierra,
empresa que no se vuelve a abrir.
Y, permítanme, oiga, que me hable usted de trabajo, pero si fue el Partido
Socialista el que nos ha llevado a los 5.300.000 parados, y me habla usted de
trabajo. Me habla usted de desprotección de la gente, oiga, hay 500.000
familias que tienen que dejar su casa, porque no la pueden pagar, y no lo ha
hecho el Partido Popular en dos meses. Y me habla usted a mí de empresas,
pues mire, 700.000 empresas han cerrado. Y, oiga, le recuerdo el papel que
hizo usted aquí en el mes de diciembre, echando a 40 trabajadores de esta
casa, al paro.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, alguna…, sí, senyor…., un moment, un moment, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Molt ràpid. En forma de pregunta la primera cuestión, si tan buenas eran las
enmiendas que el Partido Popular presentó a la reforma que presentó el
Partido Socialista ¿por qué ninguna de las 71 enmiendas que presentaron,
forman parte de la reforma laboral que han presentado ustedes ahora?
Ninguna, ninguna, ninguna de las enmiendas forma parte.
Y mire, lo del tema de los cinco millones de parados, mire, cuando en este
país estábamos en pleno empleo, estábamos en pleno empleo, y aquí todo el
mundo ataba perros con longanizas, aquí habían dos millones de parados. En
ese momento, aquí también se hacían reformas laborales, no para generar
empleo, porque ya entendíamos que aquello era pleno empleo. Como le he
dicho antes, ni esta, ni la anterior, ni la anterior, ni la siguiente, ninguna
reforma laboral genera empleo. Pero ¿cuántos cotizantes a la seguridad social
se han incrementado en los últimos siete años? Porque, claro, el número de
parados se ha incrementado, pero el número de cotizantes ¿por cuánto se ha
multiplicado? o ¿eso no cuenta? Porque, claro, evidentemente que hay más
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parados, es una evidencia, pero el número de personas en capacidad de ser
empleadas, se ha multiplicado durante estos años, se ha multiplicado, claro,
entonces, a ver, hemos de poner las cifras en su justa medida. Que el hecho
de que haya cinco millones de parados es un drama social, es un drama
económico y personal, evidentemente, pero cuando jugamos con las cifras o
cuando ponemos las cifras encima de la mesa, pongámonos con todos los
parámetros en orden y, sí, se ha incrementado el número de parados, pero se
ha multiplicado el número de cotizantes.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve o Salmerón, perquè tanquen vostès, tenen dos minuts,
molt bé.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. En tot cas, dir-li a la Sra. Borràs que, i tant que estem
d’acord en què cal un pacte fiscal solidari més favorable a Catalunya, i això ho
compartim, el que passa que alhora també estem d’acord, i això hauríem de
treballar-ho, perquè crec que no ho estem fent del tot bé, és caminar també
cap a la preservació de l’estat del benestar al nostre país, i aquesta relació de
serveis públics i privats. Miri, ahir estàvem a l’Hospital de Bellvitge, i ens van
explicar que, de les llistes d’espera que tenim, de persones de la nostra zona
de salut, a l’Hospital de Bellvitge, doncs en aquests moments, en comptes
d’obrir els llits que estan buits a Bellvitge, els estan enviant a operar-se a la
Corachán, una clínica privada. Per tant, hauríem de compaginar les dues
coses, per tant, evidentment, cal un pacte fiscal just amb Catalunya i solidari
amb la resta de l’Estat, però alhora, doncs evidentment cal preservar els
serveis públics del nostre país.

SR. SALMERÓN
No, molt breu, en aquesta línia Sra. Borràs, nosaltres estem a favor del pacte
fiscal, però aquesta no és la principal retallada, i vostè ho sap. Si vostè sabés
això, directament no tindria cap tipus de relació política amb el Partit Popular, i
vostè ho té tan clar, vostè ho té tan clar que és això, que la principal
contradicció, la principal retallada és a la relació de classe, la relació entre
capital i treball, que vostè sempre posa el ous del costat de l’empresa i contra
dels treballadors, vostès, Convergència i Unió, com fan en tota la seva política
al llarg de tota la seva trajectòria. Per això, no tenen cap mena de dubte quan
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han d’aprovar quina política econòmica, al costat de qui col·loquen el ous de
la seva cistella.

SRA. ALCALDESSA
Bé, hem finalitzat el torn i passem ja a les últimes mocions, les de Plataforma
per Catalunya.

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

MOCIÓ 24.- EN DEFENSA DEL DRET A L’EDUCACIÓ I DE LA IGUALTAT
D’OPORTUNITATS.

MOCIO EN DEFENSA DEL DRET A L’EDUCACIÓ I A LA IGUALTAT
D’OPORTUNITATS DE TOTA LA CIUTADANIA
Atès la situació de crisi econòmica que viu el país i que ha provocant un índex
d’atur superior al 20% en el conjunt del país.
Atès que moltes d’aquestes persones en atur han exhaurint les prestacions
per desocupació, que en molts casos és l’únic ingrés de la unitat familiar.
Atès que aquest fet està provocant situacions d’extrema pobresa en moltes
llars i moltes dificultats en aquestes famílies per accedir fins i tot als recursos
mínims de subsistència.
Atès que el Departament d’Ensenyament tant sols ha fet efectiu al Consell
Comarcal del Barcelonès el 10% de les beques de menjador dels alumnes
d’educació universal i obligatòria corresponents al primer trimestre del curs, i
que aquest Consell Comarcal ha avançat fins el 75% de les beques
corresponents a aquest primer trimestre del curs 2011-2012.
Atès que aquesta situació de manca de pagament del 25% de les beques
corresponents al primer trimestre i del 100% de les corresponents al 2n
trimestre i la incertesa absoluta dels terminis de pagament del tercer trimestre,
està provocant greus problemes de tresoreria a les escoles en la gestió dels
menjadors escolars, així com l’impagament en molts casos als proveïdors.
Atès que aquest curs 2011/12 el Departament d’Ensenyament encara no ha
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convocat les beques a l’escolarització i menjador de les escoles bressols,
després de portar més de 7 mesos del curs.
Atès que a la nostra ciutat el passat curs 2010-2011 un total de 221 alumnes
van ser beneficiaris de les beques i que aquest any no disposen d’aquest
recurs al no haver-lo convocat el Departament d’Ensenyament.
Atès que aquest fet està provocant que famílies amb problemes econòmics
estiguin donant de baixa als seus fills i filles per la impossibilitat de pagar les
quotes tot i l’esforç que s’està realitzant des dels Serveis Socials municipals
per pal·liar aquestes situacions.
Atès que en molts casos aquesta escolarització, a més de la seva importància
educativa, significa per a un bon grup de famílies la forma d’assegurar que els
infants facin al menys un àpat diari en condicions.
Atès que aquestes situacions castiguen directament als sectors més
vulnerables de la ciutadania i suposa una discriminació d’aquests a l’accés als
serveis educatius així com el treball per la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats de tota la ciutadania.
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) S’aprova per unanimitat el punt PRIMER, amb una esmena “in voce”
incorporada, que literalment diu:
PRIMER.- Sol·licitar al Departament d’Ensenyament el pagament immediat
de tot el deute corresponent a les beques de menjador ja atorgades pels
alumnes d’ensenyaments universals i obligatoris.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON, amb una esmena “in voce” incorporada,
amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que
literalment diu:
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SEGON.- Sol·licitar al Departament d’Ensenyament la convocatòria
immediata de les beques d’escolarització i menjador pels alumnes
d’escoles bressol pel curs 2011/12.
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, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i
amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
TERCER.- Demanar al mateix Departament, l’increment de la partida de
beques per escoles bressol i per menjador en l’escolarització universal i
obligatòria donada la major necessitat social d’aquestes a causa de l’actual
situació de crisi i l’enorme índex d’atur i de persones sense prestacions.
d) S’aprova per unanimitat el punt QUART que literalment diu:
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament,
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal,
a totes les associacions de pares i mares de les escoles de la ciutat, a les
escoles bressols municipals, als centres d’educació primària i als de
secundària 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.

MOCIÓ 25.- DE SUPORT A LA VAGA GENERAL CONVOCADA PEL 29
DE MARÇ.

MOCIÓ SUPORT A LA VAGA GENERAL DEL 29 DE MARÇ,
Atès que la crisi econòmica ha comportat una elevada destrucció del teixit
productiu i de l’ocupació. Situació agreujada per un model de creixement
econòmic fonamentat en l’excessiu pes del sector de la construcció i en un
consum intern sobreendeutat, amb una estratègia empresarial generalitzada
de competir des de la reducció dels costos laborals.
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Atès que les reformes impulsades pel Govern Estatal i pel Govern català s'han
demostrat ineficients i improductives per a la generació d'ocupació, la fluïdesa
del crèdit a autònoms, petites i mitjanes empreses i famílies, o la contenció
dels índexs de pobresa.
Atès que les mesures preses han reduint la capacitat adquisitiva dels
treballadors i treballadores penalitzant el consum (pujades preu transport
públic, serveis bàsics, IRPF, retalls sector públic, etc.).
Atès que el Govern de l'Estat del PP ha aprovat un decret de Reforma
Laboral, sense el consens dels sindicats, sí amb el vist-i-plau de la patronal i
el suport de la dreta parlamentària (CiU, FAC, UPN). Que aquestes mesures
es concreten en abaratir els costos d'acomiadament, en invalidar pràcticament
els convenis col·lectius, en deixar a mans de l’empresariat el disseny de les
relacions laborals (acomiadament, reducció de la indemnització, de la jornada
laboral o de la seva extensió, de modificar el calendari laboral,etc), que
s’apropen més a un model del segle XIX.
Atès que considerem que el govern ha prioritzat els interessos dels mercats i
ha cedit davant les recomanacions d'institucions financeres internacionals i
europees, de les Patronals, de les agències privades de qualificació financera
i dels interessos econòmics de Alemanya i França.
Atès que la prioritat és crear nous llocs de treball per als 5 milions de persones
que estan a l’atur i no pas abaratir l’acomiadament i fomentar la precarietat.
Atès que hi ha una reforma molt més urgent com és la del sistema financer,
especialment en allò vinculat a l'accés al crèdit, les relacions entre
consumidors/usuaris dels serveis i les entitats financeres que donaria resposta
a la manca de control, al col·lapse del sistema financer, la manca de liquiditat i
ajudaria a la reactivació econòmica i a la creació d’ocupació.
Atès que els Governs no estant encarant una reforma fiscal, fonamentada en
el principi de qui té més que pagui més, i de lluitar de manera decidida contra
el frau fiscal, que suposa més del 20% del PIB espanyol.
Atès que considerem que és injustificat que els treballadors i treballadores i
les classes populars paguin la crisis, i que davant aquesta situació, el proper
29 de març els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, han convocat una vaga
general en protesta a la reforma laboral aprovada pel govern espanyol.
El grup municipal d’ICV-EUIA de l’Hospitalet del Llobregat proposa al Ple

…/…

132

Municipal 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 17 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 10 vots en contra
dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
Primer.- Demanar que en el tràmit parlamentari es retiri la proposta de
reforma laboral i s’obri un procés de negociació.

b) Ha estat aprovat el punt Segon amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas,
Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
Segon.- Entendre de manera positiva que els treballadors municipals i els
serveis que depenen de l’Administració d’aquest ajuntament, exerceixin el
seu dret constitucional de Vaga.

c) Ha estat rebutjat el punt Tercer amb 23 vots en contra dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; amb 2 vots favorables dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC,
Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
Tercer.- L'Ajuntament de L’Hospitalet del Ll. Acordarà amb el comitè
d’empresa la destinació del descompte aplicat en les nòmines dels
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treballadors i treballadores municipals que secundin la Vaga General del
29 de març de 2012 i les retribucions i indemnitzacions corresponents als
càrrecs polítics, a finalitats i causes socials, en forma d’increment a les
polítiques socials municipals i en subvencions extraordinàries a Entitats del
tercer sector que actuen a la nostra ciutat, en els percentatges que la mesa
acordi.
d) Ha estat aprovat el punt Quart amb 15 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 10 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, 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. Ordoñez i
Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
Quart.- Donar suport a la vaga general de treballadors i treballadores,
convocada pels sindicats majoritaris, CCOO i UGT, pel proper 29 de març
en protesta per la reforma laboral aprovada pel govern espanyol.

e) Ha estat aprovat el punt Cinquè amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
Cinquè.- Traslladar aquest acord als sindicats CCOO, UGT i USOC al
Govern de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Empleo i
Seguridad Social, als grups parlamentaris del Congrés i el Senat i als
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada
pel Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.

MOCIÓ SUPORT A LA VAGA GENERAL DEL 29 DE MARÇ
Atès que la crisi econòmica ha comportat una elevada destrucció del teixit
productiu i de l’ocupació. Situació agreujada per un model de creixement
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econòmic fonamentat en l’excessiu pes del sector de la construcció i en un
consum intern sobreendeutat, amb una estratègia empresarial generalitzada
de competir des de la reducció dels costos laborals.
Atès que les reformes impulsades pel Govern Estatal i pel Govern català s'han
demostrat ineficients i improductives per a la generació d'ocupació, la fluïdesa
del crèdit a autònoms, petites i mitjanes empreses i famílies, o la contenció
dels índexs de pobresa.
Atès que les mesures preses han reduint la capacitat adquisitiva dels
treballadors i treballadores penalitzant el consum (pujades preu transport
públic, serveis bàsics, IRPF, retalls sector públic, etc.).
Atès que el Govern de l'Estat del PP ha aprovat un decret de Reforma
Laboral, sense el consens dels sindicats, sí amb el vist-i-plau de la patronal i
el suport de la dreta parlamentària (CiU, FAC, UPN). Que aquestes mesures
es concreten en abaratir els costos d'acomiadament, en invalidar pràcticament
els convenis col·lectius, en deixar a mans de l’empresariat el disseny de les
relacions laborals (acomiadament, reducció de la indemnització, de la jornada
laboral o de la seva extensió, de modificar el calendari laboral,etc), que
s’apropen més a un model del segle XIX.
Atès que considerem que el govern ha prioritzat els interessos dels mercats i
ha cedit davant les recomanacions d'institucions financeres internacionals i
europees, de les Patronals, de les agències privades de qualificació financera
i dels interessos econòmics de Alemanya i França.
Atès que la prioritat és crear nous llocs de treball per als 5 milions de persones
que estan a l’atur i no pas abaratir l’acomiadament i fomentar la precarietat.
Atès que hi ha una reforma molt més urgent com és la del sistema financer,
especialment en allò vinculat a l'accés al crèdit, les relacions entre
consumidors/usuaris dels serveis i les entitats financeres que donaria resposta
a la manca de control, al col·lapse del sistema financer, la manca de liquiditat i
ajudaria a la reactivació econòmica i a la creació d’ocupació.
Atès que els Governs no estant encarant una reforma fiscal, fonamentada en
el principi de qui té més que pagui més, i de lluitar de manera decidida contra
el frau fiscal, que suposa més del 20% del PIB espanyol.
Atès que considerem que és injustificat que els treballadors i treballadores i
les classes populars paguin la crisis, i que davant aquesta situació, el proper
29 de març els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, han convocat una vaga
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general en protesta a la reforma laboral aprovada pel govern espanyol.
El grup municipal d’ICV-EUIA de l’Hospitalet del Llobregat proposa al Ple
Municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Demanar que en el tràmit parlamentari es retiri la proposta de reforma
laboral i s’obri un procés de negociació.
Segon.- Entendre de manera positiva que els treballadors municipals i els
serveis que depenen de l’Administració d’aquest ajuntament, exerceixin el seu
dret constitucional de Vaga.
Tercer.- Donar suport a la vaga general de treballadors i treballadores,
convocada pels sindicats majoritaris, CCOO i UGT, pel proper 29 de març en
protesta per la reforma laboral aprovada pel govern espanyol.
Quart.- Traslladar aquest acord als sindicats CCOO, UGT i USOC al Govern
de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Empleo i Seguridad Social, als
grups parlamentaris del Congrés i el Senat i als Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de
Plataforma per Catalunya, números 26 i 27, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, per a la presentació, Sr. Alberto Sánchez.

SR. SÁNCHEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, seré muy breve, creo que la moción sobre el
tema del maltrato animal está bastante clara. Simplemente, quería matizar
que hemos visto, este pasado domingo, que miles de personas se han
manifestado, en más de 31 ciudades de toda España, para protestar contra el
maltrato animal.
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Nuestro grupo municipal apoya esta iniciativa, que tiene como fin acabar con
el maltrato animal, crear la unión entre personas anónimas y organizaciones
de España que denuncian la precariedad en la que se encuentran los
derechos de los animales en España e informar a la ciudadanía de la situación
de desamparo de los animales en España.
Para acabar con el maltrato animal, hay dos cosas importantes para hacer, la
primera es endurecer las leyes que hay en nuestro país, que es uno de los
países más laxos en estos temas, y el segundo es aumentar la conciencia
social sobre este problema.
Esta moción va encaminada a evitar que los maltratadores de animales
puedan adquirir, comerciar o trabajar con animales y, por eso, proponemos
que se estudie la posibilidad de crear un registro municipal de maltratadores
de animales, como ya se está estudiando en otros municipios, y que se inste
al gobierno español a crear un registro estatal de maltratadores de animales.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació de la número 26.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, la moció número 26 és una moció presentada en la línia d’altres mocions
presentades anteriorment en aquest Ajuntament. Nosaltres considerem que
avui en dia l’ús d’Internet és una cosa òbvia, és una eina essencial per estar
connectat al món i a la societat en general. Tant és així que la mateixa
legislació Europea considera Internet un bé d’interès general pels ciutadans.
És una moció, aquesta que presentem, en línia amb la que han aprovat, amb
el suport de gairebé tots els grups polítics, ciutats catalanes com Igualada, i el
que demanem, bàsicament, és que l’Hospitalet pugui disposar de punts WiFi
gratuïts al carrer, repartits per tota la ciutat, especialment, en les zones amb
més afluència de persones, com poden ser parcs i places.
Una mica agafant referència a Barcelona, on existeixen uns 400 punts de
connexió WiFi gratuïts per tota la ciutat, no tan sols en edificis públics, com
podrien existir aquí, sinó també en jardins interiors d’illa, mercats municipals,
parcs, platges, i mateixos carrers de la ciutat.
Per agafar una altra ciutat, que no fa falta que sigui una tan gran com
Barcelona, dir, per exemple, que a Gavà disposen també de punts WiFi
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gratuïts a places i rambles, i a Viladecans, un dels pioners a Catalunya, dir
que recentment han guanyat a Telefònica, en una resolució de la Comissió del
Mercat de les Telecomunicacions.
Sabem, òbviament, que les condicions que s’haurien de donar són: inscriure’s
en un registre d’operadors, separació comptable, operar amb principis de
neutralitat, transparència i no discriminació. I en el cas que l'Ajuntament vulgui
oferir de forma gratuïta aquest servei WiFi, doncs bé, existeixen unes
possibilitats que, bé, serien donar un servei gratuït que no afecti a la
competència, o sigui, limitar el WiFi a zones que no incloguin edificis d’ús
residencial, limitar la velocitat i, bé, si el servei sobrepasses aquests dos límits
anteriors, el que s’hauria de fer és, o donar el servei d’una forma provisional, o
finançar el WiFi mitjançant patrocinis o publicitat, que és una mica el model de
finançament que nosaltres pretenem que l'Ajuntament aprovés o fes l’estudi.
Òbviament, per nosaltres aquest, bé, és un model estil del que es va aprovar a
Avilés, és el que desitgem, perquè clar, no tindria cap cost, ni pels ciutadans
de forma directa, ni per les arques municipals.
Per tot això, el que demanem al Ple de l'Ajuntament, és la realització d’aquest
estudi per a la implantació d’aquest servei WiFi gratuït a espais públics de la
ciutat, introduint com a novetat, una mica novetat del que es parlava a les
altres mocions, que s’estudiï la possibilitat d’un finançament privat, i així no
tenir cap cost per a les nostres arques.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament dels grups, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies. En contra de les dues.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, per part de Convergència i Unió, Sr. Josep Lluís Pérez.

SR. PÉREZ
Parlem de la 26 del tema del WiFi.
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SRA. ALCALDESSA
La 26 Sr. Pérez i la 27 la Sra..., bé, qui sigui del seu grup.

SR. PÉREZ
Bé, a aquesta nosaltres votarem a favor, perquè clar, és una moció, jo diria,
revival, perquè nosaltres ja la vam presentar l’any 2005, va ser aprovada en
aquest Ple, i a continuació, l’any 2010, vam tornar a presentar-la una altra
vegada, per veure si això revifava. En el 2010, al setembre de 2010, vostès
van respondre que pel programa Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad
Local, en aquell mateix any 2010, tindríem una xarxa de fibra òptica, que ens
permetria fer aquest tipus de comunicació a qualsevol punt de la ciutat, i es
reafirmaven amb un, això ho tindrem, bé, no ho sé, ja m’ho explicaran.
Avui dia utilitzen aquests mitjans, aquests punts d’enllaç, hi ha moltes
poblacions de Catalunya que, des dels seus ajuntaments, es dóna aquest
servei gratuït, i no ja als espais públics, com es demana en aquestes mocions,
sinó directament als domicilis dels usuaris. Tot això és possible, sí, és
possible, perquè jo sóc usuari gratuït des d’un ajuntament, no d’aquest,
efectivament, tot això és possible mitjançant la Fundació WiFi.net, que està
reconeguda per la STSI, com un operador més de serveis d’Internet, i el que
el diferència dels altres operadors és que no té un fi lucratiu. A més a més,
entre els altres reconeixements, aquesta Fundació és Premi Nacional de
Telecomunicacions 2007, per la Generalitat de Catalunya.
Bé, jo entenc que aquest assumpte, nosaltres ja estem convençuts, que
constatem que manca voluntat per poder fer-ho, és una voluntat, és una
voluntat política. I els hi recomano que es posin en contacte amb aquesta
Fundació per rebre informació de cóm pot funcionar això. Res més, moltes
gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ho farem. Per a la número 27, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió entenem la
bona intenció que segurament, doncs hi ha al darrera d’aquesta moció, però

…/…

139

entenem que no és viable fer-ho això des de l'Ajuntament, i és en aquest sentit
que nosaltres ens abstindrem en la mateixa.

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

SR. DEL RÍO
Sí, respecte a la 27, també el mateix, nosaltres, la viabilitat d’aquesta moció,
està bé, té una bona intenció, evidentment, i nosaltres ho agraïm, però no té
viabilitat i, per tant, també ens abstindrem.
I respecte a la 26, votarem a favor, perquè nosaltres, el dia 31 del mes de
gener de 2007, ja vam presentar una moció pràcticament, o molt similar, de
creació d’una xarxa municipal a tota la ciutat, de WiFi.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup municipal socialista.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a la moció del maltractament d’animals,
pels motius també que s’han exposat, votarem en contra, no és possible tenir
aquest registre a nivell municipal.
I respecte a la del WiFi, com tots els grups han anat dient, nosaltres ja vam
presentar una, bé, alguns van presentar més, és que la posició és exactament
la mateixa, l'Ajuntament de l'Hospitalet no es constituirà, i vostè deia, és
voluntat política, sí, voluntat política, l'Ajuntament de l'Hospitalet no es
constituirà en operador telefònic, no ho farà, perquè no creiem que el conjunt
de ciutadans i ciutadanes hagin de sufragar amb els seus impostos, el cost
per oferir aquest servei a determinats llocs. A més a més, per oferir-ho, amb
un nivell de servei adequat, a una població de 265.000 habitants, el volum que
necessitaríem, el nivell de transferència que necessitaríem, seria elevadíssim,
el preu seria absolutament desorbitant, i crec que no seria just que els nostres
conciutadans paguessin això.
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Dit això, evidentment, nosaltres a l’any 2010, en el projecte FEELS, vam
aconseguir que la fibra òptica arribés al conjunt d’equipaments de la ciutat,
totes les biblioteques tenen aquest servei de WiFi, qualsevol ciutadà pot anar
a qualsevol biblioteca de la nostra ciutat i fer servir el WiFi gratuït. ¿Ho pot fer
pel mig del carrer? No, però és que això, segons la Comissió del Mercat de
Telecomunicacions, perquè l'Ajuntament ho pugui oferir, ho ha de fer
convertint-se en operador. No crec que, hores d’ara, en una ciutat com
l'Hospitalet, trobem patrocini privat que ens doni cobertura a una qüestió com
aquesta. Per tant, mentre que la nostra obligació sigui convertir-nos en
operador telefònic, per oferir un servei al preu que ens costaria, per poder
oferir-lo als 265.000 habitants de la nostra ciutat, sense, i teòricament, sense
entrar en competència amb les operadores i que això ho paguem entre tots, la
voluntat política d’aquest govern és no constituir-se en operador telefònic.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna qüestió? Esperi un moment, primer el Sr. Ordóñez, si no
li sap greu.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, lamentem, ha quedat clar Sr. Belver, que ha dit que no tenen voluntat
política, agrair als grups que ens han votat a favor d’aquesta moció. Bé, com
operador de telefònica en general no cal constituir-se, és un tema d’un
operador telefònic local. Nosaltres el que demanem, òbviament, és que es fes
l’estudi pel tema de mirar uns patrocinadors, nosaltres mateixos hem dit a la
moció que si això suposa per a les arques municipals, no estaríem d’acord,
diguéssim, o sigui, simplement seria la voluntat de fer-ho. Diu vostè que seria
un cost molt elevat per 260.000 habitants que tenim, indubtablement és un
cost elevat, però Barcelona té dos milions, o sigui, té un cost deu vegades
més gran, o més, no sé exponencialment el que hi ha. Nosaltres lamentem
que no tinguin la voluntat, perquè clar, simplement el que demanàvem és que
s’intentés, o sigui, demanàvem aquesta voluntat de buscar un finançament, no
dèiem que es fes directament, sense finançament el cost, de les arques
municipals. Nosaltres potser no ens hem acabat de fer entendre exactament.
Respecte al vot negatiu d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, bé, ens quedava bastant clara la seva incoherència, ja que vostès
ho van votar a favor en el 2010, i ara ho voten en contra, però bé, sempre està
bé saber-ho, ja sabem de la seva incoherència, però ara ha quedat palesa.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Pérez Fort.

SR. PÉREZ
Només dir-li Sr. Belver, que no cal constituir-se en operador, en aquest cas,
cal afiliar-se a la Fundació aquesta i aquesta és la que fa d’operador, per això
està donada d’alta a la STSI. Res més.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 26 i 27; adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 26.- PER INSTAL.LAR PUNTS WI-FI GRATUÏTS AL CARRER EN
VARIS INDRETS DE LA CIUTAT DEGUDAMENT SENYALITZATS. Ha estat
rebutjada amb 15 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es.
Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 12 vots a favor dels representants del PP, Srs/es.
Del Rio, 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 de la votació.

MOCIÓ 27.- SOLICITANDO LA CREACIÓN DE UN REGISTRO DE
MALTRATADORES DE ANIMALES. Ha estat rebutjada amb 15 vots en
contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 10
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i amb 2 vots a favor dels representants de PxC, Srs. Ordoñez
i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
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•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 3491, de 30 de gener de 2012, 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:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 3491 i de data 9/03/2012, 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 27/03/2012 en relació a ”... aumento delincuencia
alrededores calle Peñiscola.....”
Resposta:
Comentar-vos que al servei de la Guardia Urbana som coneixedors a traves de la
informació dels Mossos de tres delictes de robatori des de el 01/10/2011 fins el
dia d’avui 27/12/2012., succeïts en aquest carrer , per tant no som coneixedors
d’un augment localitzat respecte aquest tema durant aquest últims dies.
No obstant atenent la vostre petició, passen notificació al servei de la Guardia
Urbana de zona per a que intensifiqui la seva presència.
Ben atentament,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 4226, d’1 de febrer de 2012, 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 i Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 4226 i data 1 de febrer de 2012, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal de 28 de febrer de 2012, en relació a
“Solicitamos conocer que retribuciones perciben el Gerente de la Agencia de
Desarrollo Urbano y el adjunto a la Gerencia ADU con cargo a los presupuestos
de este ayuntamiento”
I de la qual us vaig sol·licitar pròrroga.
Us informo que les retribucions de tot el personal de l'Ajuntament vàrem ser
aprovades en el Ple dels pressupostos del passat 22 de desembre de 2011 i per
tant, l’expedient està a la seva disposició amb la informació sol·licitada en el
departament de personal.”
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•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 2379, de 20 de gener de 2012, 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:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que vareu presentar en el Registre General d’entrada
amb numero 2379 i de data 20/01/2012 respectivament , i segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el
darrer Ple Ordinari que es va celebrar el 28/02/2012, i de la que es va demanar
ajornament , en relació a “actuacions Av. Pau Casals”.
Resposta:
. La Guardia Urbana mantindrà la vigilància i denunciarà les infraccions
detectades.
. Per altre banda s’han fet les gestions oportunes amb el departament que
correspon per valorar la possibilitat de col•locar si es possible (compliment llei
accessibilitat), altres elements dissuasoris que impedeixin l’aparcament indegut.
Ben atentament,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 7029, de 17 de febrer de 2012, 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:
“Senyora,
En resposta a la pregunta presentada en l’escrit, amb número d’entrada al
Registre General 7029, en virtut en allò que disposa l’article 55 del reglament del
Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, per a la corresponent resposta en el pròxim
Ple del dia 28-2-2012, cal dir que el CMF PROVENÇANA es va inaugurar a ‘any
1988 i des de les hores es realitzen les activitats esportives de Competició
Federada i també de lleure del club Esportiu L’Hospitalet Atlètic, Entitat fundada a
l’any 1960 i que des l’any 2004 funciona com a FUNDACIÓ ESPORTIVA
L’HOSPITALET ATLÈTIC.
Referent al horari de competició dels diumenges, val a dir que la franja horària de
8 a 10 del mati de començament dels partits és la que s’utilitza a tots els camps
de la Ciutat, i que aquesta franja horària també està marcada per la FEDERACIÓ
CATALANA DE FUTBOL.
1) Dels dos dies a la setmana que l’activitat acaba a les 23 hores, de cara
aquest final de temporada i sobretot al començament de propera

…/…

144

s’intentarà unificar l’horari i acabar els entrenaments com a màxim a les
22,30 hores.
2) S’ha parlat amb el Club de futbol Provençana per traslladar-li les queixes
dels veïns, perquè en conseqüència s’adaptin als horaris estrictament i
minori’n sorolls de xiulets i derivats.
3) Tal com s’indica en el primer punt, la reducció i compliment estricte dels
horaris d’entrenament per part de la FUNDACIÓ ESPORTIVA
L’HOSPITALET ATLÈTIC.
Resto a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”
•

En relació amb el prec realitzat oralment pel grup municipal de Convergència i
Unió, en a la sessió plenària de 28 de febrer de 2012, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Coordinador del Gabinet de
l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte al prec que veu formular en la sessió plenària de data 28 de febrer de
2012 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a
la demanda d’una nova actuació de desratització a la zona dels jardins
compreses entre els carrers Herrero, Juan de Juanes, Can Trias i Aprestadora.
Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició.
Ben atentament,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, RGE número 2022, de 19 de gener de 2012, 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 i Conillas, que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 2022 i data 19 de gener, que s’havia de
contestar en el Ple Municipal de data 28 de febrer de 2012, de la qual us vaig
sol·licitar pròrroga, us informo que en el programa de Cooperació, en el seu
capítol 4art. I pels pressupostos per l’any 2012, no es contempla cap increment
respecte els pressupostos de l’any 2011.
Ben atentament,”
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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 44
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 29 de
febrer i 5, 9, 12, 14, 15, 16, 19 i 20 de març de 2012 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. 8811, de 29 de febrer de 2012.
“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 març de 2012.
Solicitamos conocer cuántos trabajadores de este ayuntamiento han solicitado
prolongación de vida laboral durante el año 2011 y lo que llevamos de 2012.
Solicitamos conocer fecha de solicitud, resolución motivada de la misma y puesto de
trabajo que ocupa cada solicitante.”

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 8811 i data 29 de febrer de 2012 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 març de 2012, en relació a:
“...Solicitamos conocer cuantos trabajadores de este ayuntamiento han solicitado
prolongación de vida laboral durante el año 2011 y lo que llevamos del 2012.
Solicitamos conocer fecha de solicitud, resolución motivada de la misma y puesto de
trabajo que ocupa cada solicitante.”
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”

2.- RGE núm. 8818 de 29 de febrer de 2012.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta el següent prec al ple del dia 27 de març de 2012.
Veïns de l’avinguda Carmen Amaya 38, front al quiosc de premsa, es queixen que hi
ha panots aixecats al carrer que poden provocar un accident sobre tot a la gent gran
del barri.”

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
del Districte VI, Sr. Antonio Bermudo Avila, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 8818 i data 29 de febrer de 2012, i segons el que disposa
l’article 555 Reglament Orgànic de Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 27 de març de 2012, en relació a:
“panots aixecats a l’Av. Carmen Amaya, 38”
Us informem que s’ha iniciat el procediment ordinari per aquestes actuacions.
Ben atentament,”
3.- RGE núm.8822 de 29 de febrer de 2012.
“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 març de 2012
Los dueños del Café Bar La Rambla de av. Carmen Amaya 33, nos comentan su
interés en instalar una terraza o velador en la vía pública. Comprobada la zona nos
manifiestan que hay un banco que se tendría que trasladar a otra zona de la misma
calle.
Atendiendo a la dinamización de la zona y posible mejora de la misma, solicitamos el
traslado del mencionado banco.”

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 8.822 i data 29 de febrer de 2012, 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 març de 2012, en relació amb el trasllat
d’un banc per instal•lar un vetllador al cafè bar La Rambla, us comunico que els amos
de l’esmentat bar s’haurien de dirigir primer al departament de Mobilitat per tal de
sol•licitar la corresponent llicència, i després ja gestionarem la seva petició.”
4.- RGE núm. 9645 de 5 de març de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta el següent prec al ple del dia 27 de març de 2012.
Diversos usuarios de la zona azul nos han manifestado su preocupación por el hecho
que algunas maquinas expendedoras de tickets tienen la serigrafía borrada o las
pegatinas arrancadas por lo que las instrucciones para obtener tickets o anular
denuncias son confusas, mucha gente se hace un lio.
Se da la circunstancia que hemos hablado con algún trabajador de la zona azul que
nos ha manifestado que ha puesto en conocimiento de esta problemática a la
dirección de la Farga sin que hasta el momento se haya solucionado.
Por todo ello solicitamos conocer si se piensa requerir a la sociedad municipal La
Farga SCCPM para solucionar este problema.”

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 i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,

Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 9645 i data 5 de març de 2012 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 març de 2012, en relació a:
“...Solicitamos conocer si se piensa requerir a la sociedad municipal La Farga
SCCPM para solucionar este problema.”
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”

5.- RGE núm. 9780 de 5 de març de 2012.
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“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 març de 2012.
Como se puede apreciar en las fotografías que se adjuntan es necesario un paso de
cebra a la altura de las escaleras del puente de la Av. América que une Bellvitge y
Gornal. La gente cruza porque no se desplaza hacia los pasos de cebra próximos
con el correspondiente riesgo para su integridad física. Prácticamente a diario se
produce alguna situación complicada porque los automovilistas han de frenar al
encontrarse un peatón cruzando indebidamente.
Por todo ello solicitamos conocer si este ayuntamiento tiene constancia de esta
problemática y si se piensa hacer algo para evitar estas situaciones de peligro.

”

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 9780 i de data 05/03/2012, 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 27/03/2012 en relació a ”.... problematica paso a la altura escaleras dle
puente de la Av. América que une Bellvitge y el Gornal...”
Resposta:
La senyalització existent actualment al lloc és correcta per a permetre el trànsit dels
vianants, ja que el pas de vianants semaforitzat es va fer coincidir amb la sortida de la
rampa.
Com s'ha observat que hi ha conductes individuals que poden suposar un perill, es
creu convenient millorar la senyalització amb tanques que impedeixin el pas dels
vianants i la col•locació de senyalització informativa per dirigir als vianants cap els
passos semaforitzats."
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Ben atentament, ”
6.- RGE núm. 9781 de 5 de març de 2012.
“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 març de 2012.
A la altura de la Rambla de la Marina (primera hilera de los pares) se han arreglado
dos grietas provocadas presuntamente por las raíces de los arboles. Este arreglo ha
causado una cierta perplejidad a los vecinos ya que la acera está llena de estas
grietas y solo se ha actuado en dos,
El comentario de algún vecino es que ya que se ha levantado el suelo para arreglarlo
y se ha hecho la inversión correspondiente porque no se ha arreglado el resto de
grietas.
Por todo ello solicitamos conocer si se va a proceder al arreglo de estas grietas y
porque solo se actuó en dos de ellas.”

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 9.781 i data 5 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb les
esquerdes al paviment de la Rambla Marina, us comunico que s’està treballant per a
la seva resolució.”
7.- RGE núm. 9782 de 5 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Vecinos del barrio de Bellvitge nos han comentado la existencia de un asentamiento
de personas de origen rumano en los alrededores del Hospital Oncológico que
podrían ser los causantes de diversos incidentes por los alrededores de c. Ermita y
M.D. de Bellvitge: robo de artículos alimenticios, robo de objetos en terrazas de los
bares, interviniendo incluso los Mossos d’Esquadra.
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Es por ello que este regidor y su grupo político solicitan conocer si son ciertos estos
extremos y qué medidas se piensan adoptar al respecto.”

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 9782 i de data 05/03/2012, 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 27/03/2012 en relació a ”.... existència assentament persones origen
romanès..”
Resposta:
Quan el servei de la Guardia urbana,k ja sigui per queixes o denúncies dels veïns o
d’ofici detecta qualsevol assentament d’un col•lectiu de persones, realitza les accions
oportunes i si es necessari compta amb la col•laboració dels Mossos, per resoldre
aquesta situació.
En aquest cas tant com en altres s’intervé, vigilant la zona per les patrulles dels
diferents torns o dispositius especials, fins que l’assentament desapareix.
Ben atentament,”

8.- RGE núm.9783 de 5 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Hace poco (16/01/12) el regidor que suscribe formuló una pregunta relativa a la venta
de alcohol y la terraza de la panadería 365 ubicada en el Paseo de Bellvitge el
contenido de la pregunta era el siguiente:
“Los vecinos y diversos dueños de panaderías nos han comentado que la panadería
365 ubicada en el Pº de Bellvitge (A. Mare de Deu de Bellvitge) vende alcohol,
asimismo nos han expresado sus dudas acerca de la legalidad de su terraza, por
todo ello el regidor que suscribe solicita conocer si este establecimiento tiene la
terraza en regla y si puede vender alcohol a pesar de ser una panaderíadegustación.”
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La contestación recibida es que “en aquesta adreça no ens consta cap activitat de
forn de pa, però si ens podeu concretar una mica més la información, intentarem
esbrinar si exixteix alguna activiatat que es correspongui amb el que dieu.”
Al respecto comentar que efectivamente no se dio ninguna numeración de este
establecimiento, solo el nombre “365.cafe” que pertenece a una cadena de
establecimientos similares. El establecimiento en concreto está al lado del Caprabo
situado en el numero 42 de Mare de Deu de Bellvitge.
Hay otro establecimiento similar en los bajos de la Av. Europa 85.
En estos establecimientos el regidor que suscribe ha adquirido cervezas. Por lo que
solicitamos conocer si este tipo de establecimientos están facultados para vender
alcohol.”

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 9.783 i data 5 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb la venda
d’alcohol als establiments de Bellvitge, 365.cafe i Av. Europa, 85, us comunico que
ambdós establiments estan facultats per vendre alcohol.”
9.- RGE núm.9784 de 5 de març de 2012.
“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 març de 2012.
En la zona de tierra próxima al CAP de la C/ Ermita y el Parque de Bellvitge se ha
hecho algo tan estúpido como instalar una canasta de baloncesto…en medio de una
zona de tierra.
Cualquiera sabe que para botar una pelota de basket es necesaria una superficie
dura, plana y libre de obstáculos porque si se hace en una superficie irregular, uno se
lleva la sorpresa de que el balón no regresa a la mano tras un bote rutinario,
asimismo las piedrecitas del suelo se adhieren a la pelota y acaban clavadas en las
manos…
Por todo ello el regidor que suscribe solicita conocer los motivos de la instalación de
una canasta en medio de una zona de tierra y si se piensa arreglar ese desaguisado.”
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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 9.784 i data 5 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb les
instal•lacions d’una cistella de bàsquet i porteries d’hoquei tocant al CAP del c/
Ermita, us comunico el següent:
Quant a la cistella de bàsquet, i tal com es pot observar a la fotografia, s’ha procedit a
instal•lar un element amb 3 cistelles per poder així aprofitar un espai amb poc ús
sense l’objectiu de celebrar en l’esmentat espai cap competició esportiva.
Quant a les porteries d‘hoquei, els serveis tècnics municipals aniran a fer una
inspecció ocular per tal de valorar la seva perillositat.”
10.- RGE núm. 10705 de 9 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Respecto a la entrada a la portería del nº 8 de la calle Peñíscola, con cuatro
escalones que la hacen inaccesible para los vecinos, gente mayor y con dificultades
de movilidad, esta Regidora y su Grupo Político solicitan conocer :
1.- Porqué se pide a los vecinos de esta finca que financien un proyecto de rampa
móvil, cuando a la finca situada en el nº 10 se les hizo una rampa fija a cargo del
Ayuntamiento sin cargo alguno a la comunidad de vecinos.
Adjuntamos foto de la rampa de la calle Granollers nº 4 A que podría servir de
muestra de lo que los vecinos de la calle Peñíscola nº 8 necesitan. También sirve de
modelo la rampa de la calle Aigües de Llobregat nº 6.”

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 10.705 i data 9 de març de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
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Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de març de 2012, en relació amb la rampa
d’accés a l’escala de veïns del carrer Peñíscola núm. 8, us comunico que la solució
és instal•lar una rampa lleugera i metàl•lica que discorri en paral•lel a la façana de
l’edifici, de la qual els veïns ja van ser informats en els anys 2007-2008. L’Ajuntament
no pot realitzar actuacions que corresponen a privats.”
11.- RGE núm. 10707 de 9 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Solicito conocer cuantas subvenciones y de que organismos ha recibido este
ayuntamiento durante los años 2010 y 2011 para el mantenimiento de los Centros
Municipales de Atención a las Mujeres así como la previsión que hay para este
ejercicio 2012.
Asimismo solicitamos conocer si los servicios mencionados a continuación, han
sufrido algún tipo de recorte para este año 2012 y en que sentido:
-

Centros de Orientación a las mujeres
Asesoría Jurídica
Casas de acogida para mujeres víctimas de violencia,
Etc.

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 de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 10707 i data 9 de març de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 27 de març de 2012, en relació al Centre d’Atenció i
Informació a la Dona, dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga per recavar la
informació necessària.
Atentament,”
12.- RGE núm. 10711 de 9 de març de 2012.
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“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 març de 2012.
Respecto a la calle Peñíscola, delante del nº 8, esta Regidora y su Grupo Político
solicitan conocer si es posible realizar un estudio sobre la viabilidad de colocar 3
bandas reductoras de velocidad para evitar posibles accidentes de coche.”

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:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 10711 i de data 9/03/2012, 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 27/03/2012 en relació a ”... estudi viabilitat col•locació bandes carrer
Peñíscola...”
Resposta:
Atenent la vostre sol•licitud passem al departament de Mobilitat de l’àrea la petició
d’estudi de la viabilitat de col•locació de 3 bandes reductores de velocitat al carrer
Peñíscola.
Ben atentament,”
13.- RGE núm. 10713 de 9 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Respecto a la valla existente en la calle Peníscola, esta Regidora y su Grupo Político
solicitan conocer si es posible sustituirla por una valla como la situada frente al nº D
54, más recia y estética que la actual, simple y abollada, tal y como mostramos en las
fotos correspondientes.
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C-Peñíscola

Frente D-54

”

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 10.713 i data 9 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb la tanca
existent al c/ Peñíscola, us comunico que el tipus de tanca correspon en cada cas a
l’ús al qual es destina.”

14.- RGE núm.10720 de 9 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Respecto al arbusto que crece en el Parque de Can Cluset, al lado de la chimenea,
esta Regidora y su Grupo Político solicitan conocer si es posible no podarlo, para que
siga creciendo hacia el rincón de la chimenea, y así, como tiene pinchos, no permitirá
botellones en ese rincón, que es un escondite para maleantes y delincuentes.”

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 10.720 i data 9 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb no podar
les herbes que creixen al Parc de Can Cluset, us comunico que això no és possible.”
15.- RGE núm. 10725 de 9 de març de 2012.
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“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 març de 2012.
Respecto al poyete que aguantaba una farola en la calle Peñíscola, bajando a la
derecha, delante de las pistas de Petanca, esta Regidora y su Grupo Municipal
solicitan conocer si lo pueden eliminar, ya que no cumple ninguna función, y además
supone un peligro para los niños.”

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 10.725 i data 9 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb el pedrís
que aguantava una farola al c/ Peñíscola, us comunico que es tracta de la base d’un
antic armari d’enllumenat públic i que procedim a introduir la incidència al nostre
sistema de gestió per a la programació habitual.”

16.- RGE núm. 10730 de 9 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Respecto a la barandilla situada en la parte delantera de la finca nº 8 de la calle
Peñíscola, esta Regidora y su Grupo Político solicitan conocer si es posible
arreglarla, ya que se encuentra rota y hay peligro de que los niños se hagan daño.”

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 10.730 i data 9 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb
l’arranjament de la barana situada a la part davantera de la finca del c/ Peñíscola, 8,
us comunico que tant la barana com l’ancoratge ja han estat reparats.”
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17.- RGE núm. 10733 de 9 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Respecto a la acera de la calle Peñíscola, esta Regidora y su Grupo Político solicitan
conocer si es posible agrandar la acera, que aunque tenga una medida reglamentaria
por normativa, se podría hacer más ancha y cómoda para los vecinos si se eliminan
las siete plazas de aparcamiento existentes en la calle.”

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 10.733 i data 9 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb la
possibilitat d’ampliar la vorera del c/ Peñíscola, us comunico que no està programat
realitzar aquesta actuació.”
18.- RGE núm. 10740 de 9 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Respecto a los Jardines del barrio de Can Serra, en la zona de la calle Peñíscola,
esta Regidora y su Grupo Político solicitan conocer porqué están abandonados, tal y
como se ve en la foto, ya que sólo han sobrevivido las palmeras, faltan plantas
verdes y se nota la escasez de riego.”

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 10.740 i data 9 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb els
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jardins a la zona del carrer Peñíscola, al barri de Can Serra, us comunico que la
jardineria existent és la correcta.”
19.- RGE núm. 10744 de 9 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Respecto a la bajada del Parque de Can Cluset, esta Regidora y su Grupo Político
solicitan conocer si es posible cambiar esta bajada, de manera que no sea tan
inclinada, ya que no permite la accesibilidad de personas con movilidad reducida, y
su suelo resbaladizo es peligroso.”

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 10.744 i data 9 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb la rampa
de baixada del Parc de Can Cluset, us comunico que estem pendents de programar
l’actuació per a l’adequació d’aquest element a l’actual normativa.”
20.- RGE núm. 10746 de 9 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Respecto a la farola existente en la calle Peñíscola nº 14 a la derecha, esta Regidora
y su Grupo Político desean saber:
Si podrían arreglar el peligro que supone que la farola está rota y pegada con un
adhesivo, que cualquier niño puede manipular.”

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:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 10.746 i data 9 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb una farola
trencada al c/ Peñíscola, 14, us comunico que els nostres serveis municipals han
procedit a la seva reparació provisional, assegurant la tapa amb un material més
resistent. La reparació definitiva està programada de la forma habitual.”
21.- RGE núm. 10750 de 9 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Respecto al árbol existente en la calle Peñíscola nº 10 a la derecha, esta Regidora y
su Grupo Político solicitan conocer si se podría actuar de alguna forma para evitar el
riesgo que supone dicho árbol, podrido, rajado y con riesgo de caerse encima de los
viandantes.”

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 10.750 i data 9 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb l’arbre
ubicat al carrer Peñíscola núm. 10, us comunico que els serveis municipals han
verificat que l’estat de l’arbre és el correcte.”
22.- RGE núm. 10754 de 9 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Respecto a las instalaciones de petanca de la calle Peñíscola, al lado del parque de
Can Cluset, esta Regidora y su Grupo Político solicitan conocer el importe que costó
en su día al Ayuntamiento la instalación de dichas pistas de Petanca.”

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
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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 10.754 i data 9 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb el cost de
les instal•lacions de petanca del carrer Peñíscola al costat del parc de Can Cluset, us
comunico que aquest projecte es va aprovar inicialment per Junta de Govern Local el
14/10/2008 i l’aprovació definitiva va ser el 04/12/2008.”
23.- RGE núm. 11003 de 12 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Veïns del Gornal que fa un mes van instal•ar ascensors a les seves comunitats d’av.
Carmen Amaya, ens comuniquen que l’Ajuntament no paga el 15% que hauria de
pagar segons l’acord que van signar amb els veïns i la Generalitat per la instal•lació
dels ascensors cosa que repercutirà en un increment de cuota de cada veí.
Al respecte sol•licitem conèixer el següent :
1.- Com està actualment la partida de les subvencions per la supressió de barreres
arquitectòniques.
2.- Que passa amb les comunitats on no arriba la subvenció? Està pendent? Hi ha
diners?
3.- Nombre de sol·licituds rebudes el 2011: nombre de subvencions atorgades, i
nombre de subvencions denegades (motivació de les denegades)
4.- Quan està previst obrir la nova convocatòria per aquest any 2012
5.- Copia de les Bases reguladores de la concessió d’aquesta subvenció.”

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 11.003 i data 12 de març de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
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Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de març de 2012, en relació amb les
subvencions per a la supressió de barreres arquitectòniques, us comunico el següent:
Durant l’any 2011 es van tancar 36 expedients nous, dels quals 5 pertanyen a edificis
de l’Av. Carmen Amaya, amb un import de 60.000 €.
El tancament dels expedients no va en relació amb les sol•licituds rebudes sinó amb
el procés de finalització de les obres.
No hi ha cap expedient denegat per manca de pressupost.
En aquests moments s’està treballant en les normes reguladores d’aquesta
subvenció per obrir un procés de convocatòria.”

24.- RGE núm. 11005 de 12 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Per la present sol·licitem conèixer si s’han aprovat les subvencions per la rehabilitació
de les façanes posteriors dels blocs lineals de Carmen Amaya, d’acord amb el
conveni signat entre el Ministerio de la Vivienda i l’Ajuntament, amb una dotació de
quatre mil·lions d’euros anuals, presentada pels veïns ja fa més d’un any i que per
tant s’hauria d’haver liquidat amb l’aportació de l’any 2011 per part del Ministeri.”

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 11.005 i data 12 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb les
subvencions per a la rehabilitació de façanes posteriors dels blocs lineals de l’av.
Carmen Amaya, us comunico el següent:
Els expedients que van acabar les obres i varen aportar tota la documentació en el
període vigent, es van aprovar en el PLE del 2 de desembre de 2011.
La resta d’expedients de l’Av. Camen Amaya no va aportar la documentació en el
termini previst o bé estaven pendents de finalitzar les obres.”

25.- RGE núm. 11009 de 12 de març de 2012.
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“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 març de 2012.
El 27 de enero del año pasado el regidor que suscribe formuló una serie de preguntas
relativas a diversas cuestiones problemáticas del barrio de Bellvitge, a día de hoy
algunos de estos temas siguen sin resolverse por lo que, a petición de los vecinos
afectados, volvemos a reproducir estos temas:
1.-A la altura de los números 30 a 38 de la calle Ermita hay una zona de
aparcamiento en muy mal estado, llena de socavones, baches, suciedad, agujeros en
el asfalto, pintura de las rayas del suelo totalmente deteriorada. En la última reforma
de la zona se arregló una franja de dos metros próxima a los bloques con lo que el
contraste con lo que no se ha arreglado es mayor.
Asimismo se comunicó el mal estado de lo que parece una pequeña pista de patinaje
llena de tierra, grietas, hierba.
La respuesta facilitada es que "es tracta d'incidències de manteniment que
s'introdueixen al nostre sistema de gestió d'incidències. En tots els casos ja han estat
detectades pels nostres pels nostres serveis d'inspecció"
Pues bien, a dia de hoy, 09/03/12, a pesar que los problemas de esta zona son
incidències de manteniment y que ya habían sido detectadas por los servicios de
inspección municipales hace más de un año, esta zona sigue presentando el mismo
aspecto calamitoso y dejado. Algunos vecinos comentan que si no se piensa arreglar
esta zona al menos la parte dedicada a la presunta pista de patinaje (que no usa
nadie) se destine a aparcamiento de coche ya que desde que se instaló el hotel y el
centro comercial Media Markt hay déficit de aparcamiento en la zona. Por el contrario
otros vecinos opinan que en este espacio debería plantarse hierba y algunos árboles.
En cualquier caso estaría bien que los servicios técnicos de la regidoría se acercaran
por esta zona y pudieran verificar el descontento de los vecinos y las opiniones en
cuanto a su uso.
2.- También se comentó hace un año la necesidad de instalar un paso de cebra a la
altura del último acceso al parque, en el último tramo de la Rbla Marina, a lo que se
nos contestó diciendo que "En aquesta ubicació no existeix cap accés de vianants al
parc (es obvio, de eso precisamente nos quejamos, de que esta entrada no está
habilitada como acceso al parque y mucha gente entra y sale por ella).
Efectivamente es un hecho cierto y fácilmente constatable que, tal y como se ha
dicho, por este punto entra y sale gente del parque que cruza con grave peligro de
atropello tal y como se muestra en la foto de hace un año en la que se puede
observar como dos personas provenientes del parque están cruzando por este punto)
En la respuesta facilitada hace un año es que "a pocs metres existeixen els passos
habilitats per vianants". Claro, precisamente por eso sería conveniente habilitar un
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paso en este punto porque los pasos de cebra están a unos cuantos metros de
distancia y la gente cruza por donde no está habilitado para ello con riesgo para su
integridad física. De hecho en la fotografía de hace un año se pueden observar estos
extremos:

3.- En el último tramo de la Rambla de la Marina hay un tramo sin asfaltar que
cuando llueve se convierte en un autentico barrizal, por lo que volvemos a solicitar
que se arregle ya que cuando esta mojado y lleno de charcos es impracticable para
personas de movilidad reducida, o con carritos de bebé o de la compra. Las grandes
perjudicadas son las personas que viven en las dos últimas hileras de la Rambla de
la Marina pares que son las que tienen que dar un rodeo para poder acceder a sus
domicilios desde el parque, por todo ello y a petición de algunos vecinos, volvemos a
insistir en la necesidad de habilitar un pasillo pavimentado.

4.- En el escrito de enero del año pasado se señalaba que "el acceso al espacio
infantil situado en el paseo de Bellvitge, a la altura del colegio Bernat Metge hay una
serie de piedras levantadas que son un peligro para la integridad física de niños y
mayores ya que pueden provocar cortes y caídas".
La respuesta facilitada es que "es tracta d'incidències de manteniment que
s'introdueixen al nostre sistema de gestió d'incidències. En tots els casos ja han estat
detectades pels nostres pels nostres serveis d'inspecció"
A dia de hoy, 09/03/12, a pesar que los problemas en este acceso son incidències de
manteniment y que ya habían sido detectadas por los servicios de inspección
municipales hace más de un año, estas losas siguen estando levantadas. Lo único
que se ha hecho ha sido plantar un árbol, como si el hecho de plantar un árbol
pudiese por si solo evitar posibles caídas. Por todo ello solicitamos conocer si
efectivamente se procederá o no al arreglo de este acceso.

…/…

164

Hace un año:

El 23/02/12

”

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 11.009 i data 12 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb diverses
qüestions sobre el barri de Bellvitge, us comunico el següent:
Quant a la zona d’estacionament del c/ Ermita, en cap cas els desperfectes que
s’observen es poden considerar perillosos pels vehicles.
Pel que fa a la zona d’estacionament com a la pista de patinatge, degut a la tipologia
de la seva resolució, cal incloure-les dintre d’actuacions de més envergadura amb
una temporalitat diferent de les incidències ordinàries.
Quant als passos de vianants, els rebaixos de la vorera a banda i banda són per
l’accés de bicicletes al carril bici i per accés de vehicles de serveis.
Sobre el punt 3, el paviment de sauló compactat resulta transitable per cadires de
rodes, cotxets de bebè i carros de compra.
Referent a l’últim punt, la zona d’accés a l’espai infantil al Passeig de Bellvitge, a
l’alçada del col•legi Bernat Metge, les pedres no estan aixecades i no constitueixen
cap perill (adjuntem una fotografia).”
26.- RGE núm.11011 de 12 de març de 2012.
“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 març de 2012.
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A la altura del número 30 de la calle Ermita hay un socavón en el paso de cebra de
considerables dimensiones por lo que solicitamos conocer si se piensa arreglar y su
previsión temporal.”

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 11.011i data 12 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb la
reparació d’un sot al pas de vianants a l’alçada del c/ Ermita, 30, us comunico que ja
ha estat reparat provisionalment, a l’espera de la reparació definitiva que es
programarà de la forma habitual.”
27.- RGE núm. 11700 de 14 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Recientemente se ha aceptado una subvención de 1.154.769,92 € para la ejecución
del programa de plans d’ocupació (PO) del ejercicio 2011 para la contratación de 145
personas que hayan agotado las prestaciones de paro
¿Es para el ejercicio 2011 y se concede en 2012? ¿Qué criterios se han seguido para
la elección de estos 145 parados? ¿Qué tipo de trabajo desarrollarán? ¿Dónde..?”

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 Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José Mª García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 11700 i data 14 de març de 2012 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 març 2012, en relació als treballadors i
treballadores del Pla d’Ocupació en vigor, l’informo:
En data 25 de novembre de 2011, per Resolució EMO/2772/2011, es va obrir la
convocatòria de subvencions per a la contractació de persones aturades que hagin
exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur mitjançant plans d’ocupació
adreçats a entitats locals. La resolució finalitzava el 16 de desembre de 2011 segons
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l’ordre de convocatòria, i els contractes s’haurien d’iniciar abans del 31 de desembre
de 2011.
Els criteris de selecció, establerts a l’article 10 d’aquesta Resolució estableix que: “Els
projectes de plans d’ocupació d’aquesta convocatòria s’han d’adreçar exclusivament
als treballadors/ores desocupats/ades, inscrits com a demandants d’ocupació al
servei públic d’ocupació, que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret
al subsidi d’atur, o hagin esgotat aquest subsidi en el moment de la presentació de
l’oferta d’ocupació”.
El tipus d’actuació és d’arranjament d’habitatges, equipaments i espais públics de la
ciutat.
Atentament,”
28.- RGE núm.11703 de 14 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Recientemente se ha aceptado una subvencion del SOC de 6.300 € para la
realización de un estudio que costará 9000 € : Estudi per la determinació de
qualificacions profesionals i especialitats formatives necesaries. Proposta per
l’adequació dels equipaments instalacions de l’Area de promoció económica i
ocupacio de l’Ajuntament de l'Hospitalet.
¿Qué clase de estudio es este? ¿en qué consistirá? ¿quién lo realizará?”

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 Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José Mª García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 11703 i data 14 de març de 2012 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 març 2012, en relació a l’acceptació de
subvenció del SOC per la realització d’un estudi per la determinació de qualificacions
professionals i especialitzats formatives necessàries, l’informo:
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), del Departament d’Empresa i Ocupació,
mitjançant Resolució de data 12 de desembre de 2011, va atorgar a aquest
Ajuntament una subvenció de 6.300,00 €, destinats a finançar parcialment el cost del
curs denominat “Estudi per la determinació de qualificacions professionals i
especialitats formatives necessàries. Proposta per l’adequació dels equipaments
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instal•lacions de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de L’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat”.
L’objectiu del curs és identificar les qualificacions professionals prioritàries i establir
les possibilitats logístiques (d’infraestructures i instal•lacions municipals formatives)
per a la programació de formació que permeti que els ciutadans obtinguin els
corresponents certificats de professionalitat.
L’empresa que farà el servei serà Laudantis, SL. La Resolució del SOC d’atorgament
de subvenció va estimar que aquesta empresa reunia els requisits necessaris per a
realitzar l’esmentat estudi i la seva contractació s’ha efectuat mitjançant contracte
menor, conforme a la normativa de contractació de les Administracions Públiques.
Atentament,”
29.- RGE núm. 11705 de 14 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Teniendo en cuenta que hay grupos de personas que se dedican a extraer papeles y
cartones de los contenedores de recogida selectiva ya que se ha encarecido
notablemente su precio este regidor y su grupo político solicitan conocer :
1.-Si los servicios municipales tienen conocimiento de esta situación
2.-En caso afirmativo si se ha intensificado la vigilancia para evitar el pillaje de los
containers
3.-El número de denuncias por sustraer residuos de los contenedores de recogida
selectiva durante el año 2011 y el presente.”

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 11705 i de data 14/03/2012, 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 27/03/2012 en relació a ”.. extracciones papeles y
cartones de los contenedores de recogida selectiva....”
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Resposta:
Aquest servei no ha rebut queixes de pillatge als contenidors en aquest sentit, ara be
per part de la guàrdia urbana i dins de les seves funcions ja s’inclou la vigilància per
part de tots els torns corresponents i la denuncia d’accions de vandalisme en contra
dels contenidors.
Les denuncies per treure residus dels contenidors durant el 2011 han estat 9.
Ben atentament,”
30.- RGE núm. 11708 de 14 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Cerca del número 108 de la Rambla de la Marina hay un conjunto de baldosas
hundidas desde hace tiempo que, según señalan los vecinos de la zona provocan
numerosos tropezones y caídas. Por todo ello solicitamos conocer si se tiene
conocimiento de este problema y si se piensa arreglar.”

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 11.708 i data 14 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb les
rajoles enfonsades al paviment de la vorera prop de la Rambla Marina, 108, us
comunico que aquesta incidència ja ha estat introduïda al nostre sistema de gestió.”

31.- RGE núm.11714 de 14 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Tras el reciente acuerdo entre la Diputación de Barcelona y la Generalitat se
entregara a este Ayuntamiento 5 millones de Euros.
Al respecto solicitamos conocer a que partidas presupuestarios se van a transferir y
que destino tiene este dinero.”
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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 11714 i data 14 de març i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 27 de març de 2012, en relació a:
“Tras el reciente acuerdo entre la Diputación de Barcelona y la Generalitat se
entregara a este Ayuntamiento 5 millones de Euros.
Al respecto solicitamos conocer a que partidas presupuestarias se van a transferir y
que destino tiene este dinero”
En Junta de Govern Local del dia 27 de març, s’aprova l’adhesió el conveni de
col•laboració entre la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Lleida,
Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de
Municipis de Catalunya, per al desenvolupament del Pla extraordinari d’assistència
financera local, signat a Barcelona el passat dia 8 de març i en el seu Pacte Sisè,
apartat b),
“Destinar les quantitats percebudes de les diputacions provincials provinents de
l’adquisició dels crèdits efectuada en l’àmbit del present Pla, exclusivament a satisfer
despeses de personal de la corporació respectiva i deutes d’aquesta amb
contractistes, concessionaris i altres proveïdors.”
Ben atentament,”

32.- RGE núm.11718 de 14 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Vecinos de la Avenida del Norte en el barrio de La Florida nos manifiestan que
últimamente han observado que el servicio de riego de las calles es menor.
Al respecto conocer si es cierta esta observación y si se ha cambiado la frecuencia
de riego por estas calles.
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A su vez solicitamos conocer los servicios diarios y horarios de limpieza de la Av. del
Norte.”

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 11.718 i data 14 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb el servei
de reg i freqüència de neteja de l’Av. del Nord, us comunico el següent:
•
La freqüència d’aiguabatre d’aquest carrer no ha canviat.
•
Entre el c/ Teide i l’Av. Catalunya, l’aiguabatre és setmanal: els divendres en
torn de nit.
•
Entre l’Av. Catalunya i l’Av. Masnou, l’aiguabatre és quinzenal: els dilluns en
torn de nit.
•
En tot el carrer es fa escombrat manual, de dilluns a diumenge, en horari de
matí.”
33.- RGE núm. 12011 de 15 març de 2012.
“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 març de 2012.
El pasado 25 de enero el regidor que suscribe formuló una serie de preguntas de
pleno (con nº de registro 3.164) relativas a la problemática generada por unas
instalaciones de (presumiblemente) la empresa ONO en la calle Martí Blasi 91.
En concreto lo que se preguntaba era:
1.
Si efectivamente la titularidad de esas instalaciones es de la empresa Ono
2.
Que clase instalaciones son y cuáles son sus características técnicas
3.
Si cumplen las normativas legales de seguridad aplicables a este tipo de
instalaciones
4.
Si esta maquinaria puede comportar un riesgo para las personas residentes
en ese edificio
5.
Si desde el ayuntamiento se va a interceder ante la empresa propietaria para
que se minimice las molestias a los vecinos
6.
Si se va a proceder a la restitución de los arboles que se han secado
La respuesta facilitada en el Pleno del día 28/02/12 es que “la activitat compleix amb
les normatives de seguretat existents aplicables a aquest tipus d’instal•lacions. La
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instal•lació per sí mateixa no presenta cap risc per a les persones. Quant als arbres
està prevista la replantació en l’actual campanya”
Es decir se respondió a la pregunta nº 3, a la nº 4 y a la nº 6. Por todo ello volvemos
a solicitar la información relativa a las preguntas nº 1, 2 y 5: titularidad de estas
instalaciones, características técnicas y si se va a intentar mediar ante la empresa
titular para que minimice las molestias a los vecinos.
Estas instalaciones son molestas ya que no solo hay un chorro constante de aire
caliente, que en el verano es insoportable, sino que la fachada se ensucia, las
racholas del balcón del primer piso se están deteriorando (y la fachada fue arreglada
hace 5 años) y la maquinaria a veces hace un ruido tremendo. La otra noche a la 1
de la madrugada se disparó algún dispositivo que estuvo haciendo ruido durante una
hora perturbando el descanso de los vecinos.
Con respecto al tema de la seguridad: según comentan los vecinos de la zona en
este local hay un depósito de 1000 litros de gasoil para un generador por si hay
interrupciones en el suministro eléctrico. La pregunta que se hacen los vecinos es
cómo es posible que haya un depósito tan grande de combustible en unas
instalaciones llenas de aparatos eléctricos automatizados, en los que no hay ningún
ser humano, en un local situado en un inmueble en el que viven muchas personas.
¿Qué pasaría si una chispa procedente de alguna instalación eléctrica alcanzara el
depósito de gasoil?
Por todo ello rogamos información acerca de estos extremos y de las condiciones de
seguridad de este depósito de gasoil.”

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 12.011 i data 15 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb les
instal•lacions ubicades al local del c. Martí Blasi, 91, us comunico el següent:
Punt 1: La titularitat de les instal•lacions és de l’empresa ONO.
Punt 2: Classe d’instal•lacions que són: es tracta d’un nòdul de connexions
telefòniques.
Punt 5: Molèsties als veïns: la instal•lació és totalment innòcua.
Respecte al dipòsit de gasoil, aquest compleix amb tota la normativa existent de la
Generalitat.”
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34.- RGE núm. 1235 de 16 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Solicitamos conocer si este ayuntamiento se va a acoger al mecanismo de
financiación de pago a proveedores contemplado en el RD-L 4/2012, si la respuesta
es afirmativa solicitamos conocer el importe que se va a solicitar.
Asimismo solicitamos copia de la relación certificada de todas las obligaciones
pendientes de pago que según este Real Decreto debería haberse enviado hoy día
15/03/12 al Ministerio de Hacienda y AA PP.”

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 i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 12325 i data 18 de març i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 27 de març de 2012, en relació a:
“Solicitamos conocer si este ayuntamiento se va acoger al mecanismo de financiación
de pago da proveedores contemplado en el RDL-L 4/2012, si la respuesta es
afirmativa solicitamos conocer el importe que se va a solicitar.
Asimismo solicitamos copia de la relación certiicada de todas las obligacions
pendientes de pago que según este Real Decreto debería haberse enviado hoy día
15/03/12 al Ministerio de Hacienda y AAPP”.
Em plau dir-vos que Aquest Ajuntament si s’acull al mecanisme de finançament RD-L
4/2012.
I que l’import i la relació certificada de totes les obligacions pendents i presentades al
Ministerio de Hacienda y AAPP, s’aprova en la Junta de Govern del proper dia 27 de
març i l’expedient està a la seva
Ben atentament,”
35.- RGE núm. 12413 de 19 de març de 2012.
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“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 març de 2012.
El 11/02/11 el regidor que suscribe formuló una serie de preguntas acerca de la
mezquita de la Calle Fortuna. Una pregunta versaba sobre si esta comunidad
religiosa estaba buscando activamente otra ubicación y la respuesta facilitada es que
“la comunitat Al Fath porta temps cercant un espai suficientment gran que permeti
portar a terme les seves activitats i, a la vegada, sigui assolible a nivell econòmic. En
aquest sentit ens consta que han visitat diferents locals i naus amb l’objectiu de
negociar el seu lloguer o adquisició”
Por todo ello solicitamos conocer si un año después y en un momento favorable a la
adquisición y/o alquiler debido a la importante caída de precios del mercado
inmobiliario, esta comunidad sigue buscando activamente otra ubicación.
Asimismo solicitamos conocer cuál es el aforo máximo permitido y si se ha hecho
alguna visita de inspección para constatar que se cumple el aforo, las condiciones de
seguridad, la posible existencia de ruidos.
Otro sí solicitamos conocer si este centro de culto se ajusta a lo prescrito en la Ley
16/2009 de 22 de julio de 2009.”

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 12.413 i data 19 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb la
mesquita ubicada al carrer Fortuna, dir-vos que és necessari sol•licitar pròrroga de
l’esmentada pregunta per recavar la informació necessària.”

36.- RGE núm. 12658 de 19 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Diversas personas de edad avanzada nos han manifestado su inquietud por la
ausencia de urinarios públicos en la ciudad, sobre todo considerando el elevado
número de personas que tienen problemas prostáticos o de incontinencia urinaria.
Por todo ello el regidor que suscribe solicita conocer:
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si hay algún urinario público en la ciudad y su ubicación
si se tiene prevista la instalación de algún urinario o hay algún estudio al
respecto.”

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 12658 i de data 19/03/2012, 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 27/03/2012 en relació a ”.. ausencia de urinarios
públicos...
Resposta:
En aquest moment no existeix cap urinari públic, en el seu moment es van instal•lar
tres a la ciutat, però eren contínuament destroçats per actes vandàlics i no podien ser
utilitzats per els usuaris, per tant es van retirar.
Ben atentament,”
37.- RGE núm. 12660 de 19 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Per la present sol·licitem conèixer els índex de contaminació acústica des de principi
d’any a la nostra ciutat, atenent que fa molt de temps que no plou i la gent es queixa
de problemes d’al·lèrgies i respiratoris a la ciutat.
Quines mesures es pensen dur a terme per minimitzar aquest problema.”

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 de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyora,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 12660 i data 19 de març de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 27 de març de 2012 , en relació als índex de
contaminació acústica, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga per recavar la
informació necessària.
Atentament,”
38.- RGE núm.12662 de 19 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Veïns del c. Comerç entre Av. Carrilet i Aprestadora, els veïns es queixen de la
manca d’il·luminació en aquest tram, degut possiblement al passat enderrocament
d’edificis que tenien punts de llum a les façanes. Es veu que fa temps que pateixen
aquesta situació.
Te coneixement l’equip de govern d’aquestes queixes?
Com pensen solucionar aquest problema el més aviat possible?”

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 12.662 i data 19 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb queixes
veïnals referents a la il•luminació del carrer Comerç, us comunico que els punts de
llum en aquest carrer no s’han vist reduïts per cap enderrocament.”
39.- RGE núm.12879 de 20 de març 2012.
“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 març de 2012.
Diferentes usuarios de las piscinas del club AESE de Santa Eulalìa se han dirigido a
nosotros para explicarnos que los servicios sociales de la ciudad dirigen a indigentes
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y mendigos a estas instalaciones para ducharse y asearse, tema que incomoda
bastante a los usuarios.
Es por ello que solicitamos conocer si es cierto y los motivos por los que se ha
tomado esta medida.”

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 de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 12879 i data 20 de març de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 27 de març de 2012 , en relació a les persones
usuàries del club AESE, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga per recavar la
informació necessària.
Atentament,”
40.- RGE núm. 12881 de 20 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Solicitamos conocer el coste de la campaña publicitaria informativa del calendario
para la inscripción escolar en vallas publicitarias, periódicos, etc.”

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
Coordinador del Gabinet d’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 12881 de data 20 de març de 2012 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 març de 2012, en relació a “conèixer el cost de
la campanya publicitària informativa del calendari per a la inscripció escolar en
tanques publicitàries, diaris, etc...”
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Dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
41.- RGE núm.12902 de 20 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Por la presente les comunicamos que nuevamente tenemos quejas de usuarios del
parque de las planas sobre la circulación de coches dentro del Parque. Es por ello
que solicitamos actuación de la guardia urbana para erradicar esta pràctica que viene
siendo habitual en el parque.”

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 12902 i de data 20/03/2012, 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 27/03/2012 en relació a ”.. quejas usuarios del Parque de
las Planas......”
Resposta:
La Guàrdia Urbana efectua control periodicàment durant els diferents torns, ja que es
troba dins el circuit de vigilància de la zona. No obstant, i atenent a la petició dels
seu grup, fem avis per intensificar en la mesura del possible l’actuació dels dispositius
de la Guardia Urbana.
Ben atentament, ”
42.- RGE núm. 12904 de 20 de març de 2012.
“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 març de 2012.
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Por la presente solicitamos conocer que entidades disfrutan del uso de las
instalaciones del antiguo pabellón de bàsquet l'Hospitalet. Asímismo solicitamos
conocer si niños de la ciudad no asociados a ninguna entidad pueden entrar a estas
instalaciones por su cuenta.”

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:
“Senyor/a,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 12904 i data 20 de març de 2012, que s’havia de contestar
en el Ple Municipal de 27 de març de 2012, en relació a “quines entitats gaudeixen de
l’ús de les instal•lacions de l’antic pavelló de bàsquet l’Hospitalet”, de la qual us
sol•licito prorroga.
Ben atentament, ”
43.- RGE núm.12907 de 20 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Sobre el solar antigua discoteca vaya-vaya, anexo a la Cosmetoda, cuyas
edificaciones fueron derruidas y ahora se encuentra en estado de abandono y
suciedad solicitamos conocer:
-

Que se va a hacer a corto plazo en este solar para mejorar el entorno de esta
ciudad.

Además, vecinos de la zona nos piden que se mejore la seguridad del entorno por
haber un local nocturno cerca que genera problemas de inseguridad.”

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 12.907 i data 20 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb el solar
de l’antiga discoteca Vaya-vaya, annex al Cosmetoda, us comunico que aquest solar
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és de titularitat privada i l’Ajuntament està en constant comunicació amb la propietat
per garantir el seu manteniment.”
44.- RGE núm. 12908 de 20 de març de 2012.
“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 març de 2012.
Solicitamos conocer cual ha sido el coste publicitario de la campaña Let’s Festival.”

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:
“Senyor/a,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 12908 i data 20 de març de 2012., que s’havia de contestar
en el Ple Municipal de 27 de març de 2012, en relació a “conèixer quin ha estat el
cost publicitari de la campanya del Let’s Festival” , de la qual us sol•licito prorroga.
Ben atentament, ”

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
21 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 19 de
març de 2012 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.12562 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

…/…

180

Donat que regeix com una norma habitual en tots els centres de treball la ubicació en
les diverses dependencies de un tauler d’anuncis, avisos i comunicats per facilitar la
informació pertinent i que s’estimés oportuna per a tot el personal.
PREGUNTA
Existeix aquets sistema del tauler per donar informació al personal de la Guardia
Urbana?
Si és que no. Per quina raó?
Si és que si. Es dona la informació de tots el cursos de formació, tant obligatoris com
específics i més generals per aquest mitjà ?
Si no es dona d’aquesta manera la informació. 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
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 12562 i de data 19/03/2012, 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 27/03/2012 en relació a ” ...existeix sistema de taulell per
donar informació a la Guàrdia Urbana...”
Resposta:
Informar-vos que la Guàrdia Urbana, que esta ubicada a la primera planta de l’edifici
de c. Migdia , compta amb quatre taulells informatius al seu abast, els quals s’utilitzen
per donar informació de tot tipus.
Ben atentament,”
2.- RGE núm.12563 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el barri del Gornal s’està construint l’equipament Gornal Activa
conjuntament amb el Centre de Formació par a Tècnics Esportius i el Poliesportiu
Municipal.
Donat que aquesta obra es va concedir a la UTE Compleix Esportiu Gornal formada
per les empreses Tauicesa, Fricor i Suris.
Atès que des de fa unes setmanes, no es veu moviment de treballadors en tota l’obra
ni entrada de materials, ni el moviment natural de camions ni de les tres grues que
provoca una construcció d’aquesta envergadura.
PREGUNTA
Davant de l’aturada de l’obra i degut a l’incompliment possible del plaç de termini
d’aquesta. Cap malauradament la possibilitat de perdre l’ajut dels Fons Feder de la
Comunitat Europea assignats?
En cas afirmatiu. Quina alternativa contempla el Govern?”

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 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 12.563 i data 19 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb les obres
de l’equipament Gornal Activa, subvencionades amb els Fons Feder de la Comunitat
Europea, us comunico que aquestes obres encara estan dins dels terminis previstos
en el projecte, finals del 2013, i marcats per la subvenció.”
3.- RGE núm.12564 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Atès que en el barri del Gornal s’està construint l’equipament Gornal Activa
conjuntament amb el Centre de Formació par a Tècnics Esportius i el Poliesportiu
Municipal.
Donat que aquesta obra es va concedir a la UTE Compleix Esportiu Gornal formada
per les empreses Tauicesa, Fricor i Suris.
Atès que des de fa unes setmanes, no es veu moviment de treballadors en tota l’obra
ni entrada de materials, ni el moviment natural de camions ni de les tres grues que
provoca una construcció d’aquesta envergadura.
PREGUNTA
Demanen la confirmació de que aquesta obra està aturada.
Si es que no. Per quina raó no es veu moviment de treballadors ni avançament de la
construcció?
Si es confirma l’aturament d’obra. Quines han estat les causes?
Demanen la informació el més detallada possible 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
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Public, 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 12.564 i data 19 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb si està
aturada l’obra de l’equipament Gornal Activa adjudicada a la UTE Complex Esportiu
Gornal, us comunico aquesta obra en l’actualitat està inactiva, i que es fan únicament
els treballs necessaris per a la conservació i l’assegurament de l’esmentada obra. El
motiu de la inactivitat és per causes econòmiques, en haver entrat en concurs de
creditors dues de les empreses que formen part de la UTE que executa el projecte.
Això no obstant, a hores d’ara el problema ja està solucionat mitjançant la cessió del
contracte.”
4.- RGE núm.12565 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que entre els carres Fortuna, Narcís Monturiol i la zona esportiva, en terrenys de
l’ Incasol i segons informa l’Ajuntament, amb permís de cessió d’ús per un temps
determinat, es troba instal·lada una carpa que pertany a una Comunitat Musulmana.
PREGUNTA
Existeix cap acord o conveni subscrit entre l’Ajuntament i aquesta Comunitat?
Si la resposta es afirmativa. Tenim interès de fer-ne consulta d’aquesta
documentació.”

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 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 12.565 i data 19 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb si existeix
cap acord o conveni subscrit entre l’Ajuntament i la Comunitat musulmana ubicada
entre els carrers Fortuna, Narcís Monturiol i la zona esportiva, us comunico que no.”
5.- RGE núm. 12566 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ates que entre els carres Fortuna, Narcís Monturiol i la zona esportiva, en terrenys de
l’ Incasol i segons informa l’Ajuntament, amb permís de cessió d’ús per un temps
determinat, es troba instal·lada una carpa que pertany a una Comunitat Musulmana.
PREGUNTA
Aquesta Comunitat Musulmana esta registrada como tal en el Registre d’Entitats de
l'Ajuntament o en un altre registre municipal i presentat els seus estatuts?
Si es afirmatiu. Demanen fer-ne consulta.”
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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
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas,
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 12566 i data 19 de març de 2012 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 març de 2012, en relació a:
“...Aquesta Comunitat Musulmana esta registrada como tal en el Registre d’Entitats
de l’Ajuntament o en un altre registre municipal i presentat els seus estatuts?”
Que segons les dades existents en el Registre municipal d’entitats d’aquest
Ajuntament, la COMUNITAT MUSULMANA ubicada al carrer Fortuna, NO consta
inscrita en l’esmentat registre.”
6.- RGE núm.12567 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ates que entre els carres Fortuna, Narcís Monturiol i la zona esportiva, en terrenys de
l’ Incasol i segons informa l’Ajuntament, amb permís de cessió d’ús per un temps
determinat, es troba instal·lada una carpa que pertany a una Comunitat Musulmana.
PREGUNTA
Aquesta Comunitat ha rebut cap ajut econòmic o material per part de l’Ajuntament
des de el seu establiment inicial en aquest lloc fins a dia d’avui?
Si es afirmatiu .Quina o quines quantitats i en quin concepte?”

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 del Districte II, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
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“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 12567 i data 19 de març de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 27 de març de 2012, en relació a la COMUNITAT
MUSULMANA DEL CARRER FORTUNA, em plau fer-li les següents consideracions:
En relació a la pregunta “Aquesta Comunitat ha rebut cap ajut econòmic o material
per part de l'Ajuntament des del seu establiment inicial en aquest lloc fins a dia
d’avui?” la resposta és “No, mai.”
Ben atentament,”

7.- RGE núm. 12568 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que la resposta a la nostra pregunta amb número 7.376 i data 20 de febrer 2012
en relació a la carpa ubicada entre els carrers Fortuna, Narcís Monturiol i la zona
esportiva és que “està ubicada en terrenys de propietat de L’Incasol” . “ I el que es va
pactar entre aquest i la Comunitat instal·lada a la carpa és que farien ús de les
instal·lacions fins que trobessin un espai definitiu” .
PREGUNTA
D’aquest pacte de l’ús del sol entre l’ Incasol i la Comunitat esmentada era
coparticipant o com a mínim estava assabentat també l’Ajuntament?
Si és que si, era coneixedor. Quines altres condicions, si va ser el cas, va plantejar
l’Ajuntament a la Comunitat per establir-se en aquets terrenys?”

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 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 12.568 i data 19 de març de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
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Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de març de 2012, en relació amb el pacte
d’ús del sòl entre l’Incasòl i la Comunitat instal•lada a la carpa ubicada entre els
carrers Fortuna, Narcís Monturiol i la zona esportiva, us comunico que els acords
presos entre l’Incasòl i l’esmentada Comunitat són un assumpte entre ambdues
entitats i, per tant, hauríeu de fer la pregunta a l’Incasòl.”
8.- RGE núm. 12569 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
ATESA l’experiència positiva de la col·laboració entre la Guàrdia Urbana de
Barcelona i la Policia de la Genealitat-Mossos d’Esquadra en l’àmbit del transport
metropolità , en especial a les actuacions de vigilància i detenció de persones que
portin a terme actes delictius tant en les estacions de metro com en les dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
DONAT la plena disposició mostrada per la Conselleria d’Interior de la Generalitat a
oferir els efectius necessaris, prèvies avaluacions basades en criteris objectius,
periòdicament en revisió per adaptar-se en cada moment a les demandes de
seguretat que es generen.
PREGUNTA
Està previst per part del Govern de la Ciutat , competent en matèria de seguretat en
el terme municipal, demanar aquesta col·laboració a fi i efecte de realitzar operacions
conjuntes entre Guardia Urbana i Mossos d’Esquadra dins de les estacions de metro i
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de L’Hospitalet?
En cas afirmatiu. Quan es preveu l’inici d’aquest servei de vigilància?
En cas negatiu. Per quina raó no es realitza?”

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 i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 12569 i de data 19/03/2012, 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 27/03/2012 en relació a ”... col•laboració a fi i efecte de
realitzar operacions conjuntes entre Guardia Urbana i Mossos dins les estacions del
metro.....”
Resposta:
Informar-vos que a data d’avui en la Taula de Coordinació que es celebra
periòdicament per tractar temes de Seguretat no s’ha plantejat, de moment, cap
petició sobre aquest tema..
Ben atentament, ”
9.- RGE núm.12570 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
ATÈS que aquest Grup Polític vol tenir coneixement de l’estat actual de tot el parc
mòbil de la Guardia Urbana amb detall de la seva distribució i tipus de vehicles, data
de matriculació situació de la ITV, de l’assegurança obligatòria i disponibilitat, i estat
d’us.
PREGUNTA
Quina és la quantitat de vehicles turismes logotipats, data de matriculació, situació de
la ITV , de l’assegurança obligatòria, disponibilitat i estat d’us?
Quina és la quantitat de vehicles turismes no logotipats, data de matriculació, situació
de la ITV , de l’assegurança obligatòria, disponibilitat i estat d’us?
Quina és la quantitat de furgonetes, data de matriculació, situació de la ITV , de
l’assegurança obligatòria, disponibilitat i estat d’us?
Quina és la quantitat de motocicletes, data de matriculació, situació de la ITV , de
l’assegurança obligatòria, disponibilitat i estat d’us?
Quina és la quantitat de bicicletes, data d’adquisició, situació de l’assegurança contra
danys a tercers, disponibilitat i estat d’us.”
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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
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 12570 i de data 19/03/2012, 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 27/03/2012 en relació a ” ... diferents preguntes sobre el
parc mòbil de la Guardia Urbana...”
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament, ”
10.- RGE núm. 12571 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
ATÈS que en el cos de la Guardia Urbana diàriament es llegeix a la presa del servei
diària, un document amb totes les novetats d’interès per a la plantilla i on es publiciten
els cursos obligatoris de reciclatge professional per a tots els seus agents.
ATÈS que a banda d’aquests cursos obligatoris hi ha d’altres cursos dirigits a unitats
especifiques del cos com també cursos per a tots els seus membres en general per
millorar la formació en la seva professió.
PREGUNTA
Es publiciten de la mateixa manera aquests altres cursos no obligatoris?
Si es que si. Quins han estat els darrers dos cursos no obligatoris publicitats, i en
quina data?
Si és que no. Per quina raó no han estat publicitats?”
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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
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 12571 i de data 19/03/2012, 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 27/03/2012 en relació a ” preguntes sobre publicitat
cursos no obligatoris...”
Resposta:
Actualment el 98% dels cursos que realitza la Guardia Urbana son de caire obligatori i
estan incorporats a la presa de servei diari
Per altre banda hi ha algun Curs AFCAP (voluntari), que es sol•licita a través
d’instància i es comú a tots els treballadors municipals i que es publicita a través de la
web de l’Ajuntament. Aquest es gestionen a traves de Formació de l’Ajuntament.
Ben atentament, ”
11.- RGE núm. 12572 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el Ple de 24 de gener de 2012, varem presentar una pregunta referent al
barri del Gornal, en el pàrking situat entre els carrers Joncs, Vilanova i Carmen
Amaya, ja es trobava una màquina pertanyent a una empresa geològica fent forats al
terra, amb l’objectiu de treure mostres del subsòl.
Atès que varem preguntar el motiu d’aquesta actuació o finalitat i si les actuacions es
feien periòdicament.
Atès que en la contestació, no es dona aclariment als temes, sinó que només diu que
s’ha donat permís a l’empresa amb data d’inici i data d’acabament, però no clarifica
per quin motiu es fan els estudis, i si es fan de forma periòdica
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PREGUNTA
.-Quina era la raó de fer aquest estudi al subsòl entre els carrers Joncs, Vilanova i
Carmen Amaya?
.-Son actuacions que s’han de fer periòdicament?
.-Sol·licitem informació.”

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 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 12.572 i data 19 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb la raó de
fer un estudi al subsòl entre els carrers Joncs, Vilanova i Carmen Amaya, us
comunico que el que es va fer va ser una prospecció per realitzar un estudi geològic
per al nou CAP del Gornal.”
12.- RGE núm. 12573 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a la cantonada entre el carrer de Sanfeliu i Poeta Llombart, al barri de
Sanfeliu, hi ha una font que està espatllada.
Atès que caldria arranjar-la el més aviat possible.
PREGUNTA
.-Es pensa arranjar la font que hi ha entre el carrer de Sanfeliu i Poeta Llombart?
.-Si es pensa fer, quan?
.-Si no es pensa fer, per quin motiu?”

…/…

191

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 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 12.573 i data 19 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb la
reparació de la font ubicada entre els carrers Sanfeliu i Poeta Llombart, us comunico
que a hores d’ara la font ja funciona.”

13.- RGE núm. 12574 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el Ple del passat dia 28 de febrer de 2012 varem presentar una pregunta
sobre les rampes d’accés a l’estació del metro L-1 de Santa Eulàlia, exposant la
perillositat de les mateixes en dies de pluja per als usuaris/es.
Atès que tal i com ens comuniqueu, és competència del Metro el seu arranjament.
Atès que caldria donar part a la TMB per tal que fes les accions adients en el sentit
exposat.
PREGUNTA
.-Es pensa donar part a Transports Metropolitans de Barcelona, del terra relliscós a
l’estació de Metro de la L-1 de Santa Eulàlia a fi i efecte que es procedeixi al seu
arranjament’
.-Si és que si, quan?
.-Si és que no, per quin motiu?”

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 d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:

…/…

192

“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 12.574 i data 19 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb si es
pensa donar part a Transports Metropolitans de Barcelona, del terra relliscós a l
‘estació de Metro L-1 de Santa Eulàlia, per al seu arranjament, us comunico que sí.”

14.- RGE núm. 12575 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a l’avinguda Isabel la Catòlica, al costat de la sortida de metro Can Serra,
en el primer pis de l’edifici Mònaco, oneja des de fa uns mesos una bandera
inconstitucional, amb l’àguila franquista.
Atès que aquestes banderes no constitucionals s’haurien de retirar de la circulació,
puig vulneren la llei i l’estat democràtic instal·lat.
PREGUNTA
.-Es pensa donar les ordres adients a fi i efecte de que es retiri?
.-Si es pensa fer, quan serà?
.-Si no es pensa fer, per quin motiu?”

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 i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 12575 i de data 19/03/2012, 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 27/03/2012 en relació a ” banderes no constitucionals....”
Resposta:
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Aquesta bandera no es pot retirar per els efectius de la Guardia Urbana per trobar-se
en un domicili privat
Segons la legislació espanyola .
“la exhibicion de simbolos de exaltación del franquismo en el àmbito privado, aunque
tengan una proyección publica considerable, no es constituyente de delito..”
Articulo 15. “ simbolos y monumentos públicos”
1.- Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tormaran las
medidadas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o
menciones commemorativas de exaltación , personal o colectiva, de la sublevación
militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podra
incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.
2.- Lo previsto en el apartado anterior no serà de aplicación cuando las menciones
sean de estricto recuerdo privado.
Ben atentament, ”
15.- RGE núm. 12576 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’edició de rallis de cotxes antics que fan recorregut per la nostra ciutat amb
destinació a Sitges, en passar per la nostra ciutat, molts veïns/es al no estar-ne
assabentats del recorregut, no poden gaudir del ralli i l’espectacle que suposa veure
aquests vehicles recuperats per la memòria d’un temps passat.
Atès que caldria informar i donar a conèixer els llocs del recorregut a tota la població
de la nostra ciutat, per tal que en puguin gaudir i rememorar la història.
PREGUNTA
.-Es pensa informar del recorregut per la nostra ciutat del ralli de cotxes antics de
Sitges?
.Si és que si, els mitjans locals, diaris, etc. Se’n faran ressò?
.-Si és que no, per quin motiu?”
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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
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 12576 i de data 19/03/2012, 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 27/03/2012 en relació a ” ..recorregut ralli cotxes antics de
Sitges”
Resposta:
Aquest servei no te previst informar del recorregut del ralli, ja que es un tema del qual
s’ocupa els organitzadors de la cursa, els quals ja informen al medis de comunicació
a traves de premsa escrita, i fan publicitat a traves de diversos mitjans de la xarxa.
Ben atentament, ”
16.- RGE núm. 12577 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
.- Atès que una superpoblació de coloms pot portar greus problemes d'higiene i salut
a la ciutat.
.- Vist que a la nostra ciutat hi ha zones que es veuen degradades degut a la brutícia
que generen aquests animals.
.- Atès que alguns veïns també sofreixen aquesta brutícia a les seves façanes,
terrasses i finestres.
PREGUNTA
.- Quin control de la població de coloms duu a terme l'equip de govern?
.- Creu que és suficient?
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.- Si és que no, quines accions durà a terme en un futur?
.- Quines mesures/ accions es duen a terme per evitar que els ciutadans deixin
menjar al carrer per aquests animals?
.- Demanem informació detallada sobre aquest tema.”

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 Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch,
que literalment diu:
“Senyora,

Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 12577 i data 19 de març de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 27 de març de 2012 , en relació a la població de
coloms, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga per recavar la informació
necessària.
Atentament,”
17.- RGE núm. 12578 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
.- Vist que al barri del Gornal hi ha algunes zones enjardinades.
.- Atès que s'ha comprovat com aquestes zones són utilitzades per alguns veïns com
a pipi-can.
.- Atès que sovint s'observa com aquests veïns no recullen les femtes del gos.
.- Vist que això provoca pudors i una situació de brutícia.
PREGUNTA
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.- Quines accions pensa dur a terme l'equip de govern per tal d'eradicar aquesta
pràctica?
.- Es pensa dur a terme una campanya informativa al Gornal, així com a altres zones
afectades, de les conseqüències (sancions econòmiques) que té el no recollir les
femtes del gos?
.- Es pensa incrementar la vigilància per tal d'evitar aquestes situacions?”

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 i
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 12578 i de data 19/03/2012, 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 27/03/2012 en relació a ” ... zones enjardinades utilitzades
com a pipi-can al Gornal..”
Resposta:
Informar-vos que a data d’avui aquest servei no ha rebut queixes respecte aquest
tema, però que en tot es faran les gestions oportunes per comprovar aquesta situació
i si cal realitzar les mesures que calquin pe resoldre la situació.
Ben atentament, ”
18.- RGE núm. 12579 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
- Atès que a l'aparcament del carrer del Gasòmetre hi ha diferents cotxes en estat
d'abandó.
- Vist que aquests cotxes ocupen una plaça d'aparcament necessària per la resta de
veïns.
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PREGUNTA
- Quin control duu a terme l'Ajuntament, a nivell de ciutat, dels cotxes que
aparentment estan abandonats?
- Quin és el procediment a seguir en cas de detectar un cotxe abandonat?
- Té constància l'Ajuntament de l'existència de cotxes abandonats a l'aparcament del
carrer del Gasòmetre?
- Si és que si, quines són les actuacions que duen a terme?”

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 i
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 12579 i de data 20/01/2012, 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 27/03/2012 en relació a ” cotxes en estan d’abandó a
l’aparcament del carrer Gasòmetre....”
Resposta:
La retirada dels vehicles que podrien estar en estat d’abandonament pot donar-se per
queixes del veïns de la zona, ciutadans que han controlat un vehicle que no te
moviment durant molt de temps i ho denuncien per el seu mal estat, regiduria, o
denuncia dels l’agents, amb els mateixos criteris (vehicle aparcat en el mateix lloc
durant un llarg periode de temps, deteriorament, etc)
En quant al procediment a seguir:
•
Es comprova les dades del vehicle, per si ha estat robat, propietari del vehicle,
i si esta al corrent amb l’assegurança i l’itv.
•
S’intenta contactar amb el proopietari per si renuncia.
•
Si no renuncia o no es localitza al propietari titular, es col.loca un distintiu
d’abandonament.ç
•
Passat un mes si encara esta al mateix lloc es denuncia
•
Es sol.licita trasllat al dipósit, on es fa el seu ingrés.
•
Es realitzen les gestions administratives oportunes per el desballestament i es
dona baixa definitiva de la DGT.
•
Si per el fos hi ha una circumstancia d’urgencia per que el vehicle suposa un
perill s’agilitza el tràmit i tal qual es localitza es denuncia i es traslladat al dipósit.
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Aquest servei te constancia de l´abandonament d’algun vehicle al l’aparcament del c.
Gasometre i està realitzant la tramitació necessaria per retirar-los.
Ben atentament, ”
19.- RGE núm. 12582 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que al costat dels contenidors d’escombreries, a nivell general de tota la ciutat, hi
ho tota classe de brutícia escampada, degut a les persones que busquen en mig de
la brossa i que fan escampall de les deixalles.
Atès que com a conseqüència d’aquest hàbit, els veïns/es de l’entorn es veuen
perjudicats tant pel que fa a les pudors com les plagues que se’n poden derivar.
Atès que a la vegada, tot aquest escampall de deixalles provoca també una mala
imatge de la ciutat a l’exterior.
PREGUNTA
.-Es pensa donar les ordres adients per tal que es faci neteja d’aquest escampall de
brutícia al voltant dels contenidors de la ciutat que ho requereixin?
.-Si es pensa fer, quan serà?
.-Si no es pensa fer, quina solució hi pot haver per tal que aquestes persones que
busquen en les deixalles no puguin escampar-les pel terra de la via pública?
.-Quines accions duu a terme l’equip de govern per tal d’evitar i controlar aquest tipus
de pràctica?”

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 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 12.582 i data 19 de març de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
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Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de març de 2012, en relació amb la neteja
de brutícia al voltant dels contenidors de la ciutat, us comunico que els equips de
neteja municipals estan al cas per corregir aquestes situacions en el moment en què
es produeixen.”
20.- RGE núm. 12583 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
.- Atès que fa un temps que es van començar les obres al carrer de la
Independència.
.- Vist que els veïns d'aquest carrer tenen dificultats per accedir a les seves cases a
causa de les obres.
.- Atès que fa un temps que no es veuen obrers treballant-hi.
PREGUNTA
.- En quin estat es troben les obres del carrer de la Independència?
.- Quan està prevista la seva finalització?
.- Per quin motiu, a hores d'ara, no hi ha persones treballant-hi?”

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 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 12.583 i data 19 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb les obres
del carrer Independència, us comunico que l’obra s’està executant i en aquest
moment es troba en fase de coordinació amb les companyies de serveis.
La finalització d’aquesta obra està prevista per al juny de 2012.”
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21.- RGE núm. 12585 de 19 de març de 2012.
“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
27-03-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que diversos mitjans de comunicació s’han fet ressò d’ un possible
malbaratament de diner públic i d’una possible falta de control de la despesa per part
de l’equip de govern de l’Ajuntament.
Atès que a la notícia publicada al diari electrònic “E- Noticies”s’especificava que “es
van utilitzar 263.050 euros per la posada en funcionament d’un web de mercats
municipals que no funciona”
Atès que segons consta literalment: “es va aprovar al juliol de 2011 una despesa de
23.050 euros pel manteniment, des d’aquesta data i fins el 2012, de les pàgines
webs municipals dels mercats, i aquest manteniment no existeix”
Atès que no s’ha fet un seguiment per tal d’actualitzar les pàgines webs.
Atès que cal portar un control de la despesa pública
Atès que cal demanar les responsabilitats que se’n puguin derivar
PREGUNTA
Per què es van destinar 263.050 euros per la posada en funcionament d’un web de
mercats municipals que no funciona?
.-On han anat a parar aquests diners?
Per que l’Ajuntament ha pagat 23.050 euros pel manteniment d’unes pàgines webs
que no s’ha fet?
.-On han anat a parar els diners?
.-Es pensa demanar la devolució d’aquests diners als responsables del manteniment
de les webs?
.-Es pensa demanar la devolució dels 23.050 euros per incompliment de contracte?
.-Es pensa portar un control i seguiment de la despesa pública?
.-Sol·licitem informació sobre aquest tema.”
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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
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José Mª García
Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 12585 i data 19 de març de 2012 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 març 2012, en relació a la pàgina web dels
Mercats Municipals, l’informo:
Que el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç va subvencionar aquest projecte amb
224.401,00’-€ a la “Agrupación de Comerciantes Concesionarios de Mercados del
Municipio de L’Hospitalet de Llobregat”, per tal dotar als mercats municipals de la
ciutat d’un portal web, com a instrument de difusió de la citada activitat comercial. No
obstant, la utilització del comerç electrònic i la seva difusió, no està dins del règim de
drets i obligacions dels paradistes, aquesta és voluntària.
Pel que fa al seu manteniment, aquest Ajuntament va contractar en data 26 de juliol
de 2011 a l’empresa “Catalonia Direct Consulting, SL”, per un import de 23.050’- €
(IVA inclòs), repartit a les anualitats de 2011 i 2012, per uns imports anuals de
11.525’- (IVA inclòs), amb l’objecte de la prestació d’un servei consistent en el
manteniment de la ubicació (hosting) de les pàgines web esmentades, sense incloure
el seu us o utilització.
Respecte al compliment del contracte per part de l’esmentada empresa, ha estat
satisfactori, i és objecte del control i seguiment establert pel Capítol IV “Control i
fiscalització”, del Títol VI “Pressupost i despesa pública” (art. 213 i següents), del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i, en el seu desenvolupament, per les Bases d’Execució del
Pressupost Municipal.
Atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Plataforma per Catalunya, d’acord amb el
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 8 de
març de 2012 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. 10370 de 8 de març de 2012.
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“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 27 de març de 2012.

per
que
DE
que

Exposició de Motius:
El passat 30 de gener es va fer una pregunta al Ple en relació a si el local del C.
Ermita de Bellvitge, número 66 era propietat municipal. La resposta rebuda en data
28 de febrer ha estat que el sòl és de titularitat municipal i que va ser cedit. És per
aquest motiu que presentem la següent pregunta al Ple,
Pregunta sobre el sòl del carrer Ermita de Bellvitge, 66?
El sòl sobre el que es troba el local del C. Ermita de Bellvitge, 66 08907 L’Hospitalet,
a quin ens es va cedir (Nom de l’ens i CIF)?
Aquesta cessió és per un termini determinat o indefinida?
Aquesta construcció està pagant Impost sobre Bens Immobles? Si la resposta és
positiva, quin import s’ha pagat a l’any 2011? I si la resposta és negativa, per quin
motiu no està obligat a pagar aquest impost?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel 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 10370 i data 8 de març i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 27 de març de 2012, en relació a:
“.. El sòl sobre el que es troba el local del C. Ermita de Bellvitge, 66. 08907
L’Hospitalet, a quin ens es va cedir (Nom de l’ens i CIF)?
Aquesta cessió és per un termini determinat o indefinida?
Aquesta construcció està pagant impost sobre Bens Immobles? Si la resposta és
positiva, quin import s’ha pagat a l’any 2011? I si la resposta és negativa, per quin
motiu no està obligat a pagar aquest impost?”
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Dir-vos que en relació el sòl sobre el que es troba el local del C. Ermita de Bellvitge,
66 i tal i com indica el dictamen Nº 19 de Ple de l’Ajuntament del 6 de febrer de 1992,
en el seu acord segon:
“Posar a disposició de la Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i
Seguretat Social els esmentats terrenys, amb la finalitat de que siguin destinats a l’ús
públic aprovat.”
Així mateix els indiquem que consultat el padró de béns immobles es constata que la
liquidació en concepte de l’Impost de béns immobles (IBI) consta exempta de
pagament en aplicació del que estableix l’article 6.5 de l’ordenança fiscal reguladora
de l’IBI que estableix que “Gaudiran d’exempció els béns de què siguin titulars els
centres sanitaris de titularitat pública, sempre que estiguin directament afectats al
compliment de les finalitats específiques d’aquests centres”
Ben atentament,”
2.- RGE núm.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 27 de març de 2012.

per
que
DE
que

Pregunta sobre les obres a la Plaça de l’Escorça,
Referent a les obres que s’han iniciat en la Plaça de l’Escorça de la nostra ciutat,
quina duració es preveu que tinguin?
Seria possible fitxar alguna compensació econòmica per al restaurant “La Casa
Gallega”, donada la reducció d’afluència de clients que està patint com a
conseqüència de la dificultat per accedir-hi des del començament de les obres?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, 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 10.372 i data 8 de març de 2012, 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 març de 2012, en relació amb les obres
de la Plaça Escorça, us comunico el següent:
Quant a la seva durada, es preveu que sigui de sis mesos, si bé per tal d’adaptar les
actuacions a la seqüència vegetativa de la jardineria i arbrat, podria arribar fins a 9
mesos.
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Quant a fixar alguna compensació econòmica per al restaurant “La Casa Gallega”, la
resposta és no.”

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat ja l’Ordre del Dia, passem al punt 28, Precs i Preguntes,
¿hi ha algun prec, alguna pregunta? Sr. Josep Lluís Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo el que volia demanar-li és que es troba una
motocicleta davant de l’Ateneu, aquí al carrer Santa Anna, que està marcada
com que s’havia de retirar des del dia 14 d’octubre de l’any passat i encara
està aquí, malgrat que nosaltres, des del nostre grup, vam fer una pregunta
denunciant que aquesta motocicleta es trobava aquí i, bé, se’m va contestar
que, com a vehicle abandonat al carrer Santa Anna no ens consta aquesta
matrícula, de fet no correspon a una motocicleta, sinó a un turisme. Bé, mirin,
perdonin però això ratlla la ironia o la descortesia, perquè si un regidor
denuncia que hi ha una motocicleta a un lloc, pot ser que el número de la
matrícula, el darrer número, per qüestió de teclat, no funcioni, però vostès el
que hauran de verificar és que aquesta motocicleta està allà, sigui de la
matrícula que sigui, d’acord? I els hi prego que la retirin, gràcies, ja porta molt
de temps.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi havia un altre prec o pregunta, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. El 20 de diciembre, en el Pleno del 20 de
diciembre, se acordó que en el plazo de tres meses, como máximo, se
presentaría un documento sobre la reformulación de los medios de
comunicación, es decir, el 20 de marzo, el 20 de marzo fue el martes pasado,
por lo tanto, ya han pasado tres meses y le pido que, por favor, dado que así
se estableció en el Pleno de diciembre, se presente ya el documento sobre la
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reformulación de los medios de comunicación, que es lo que se acordó y está
en la página 15 del dictamen.
También solicito conocer, el día 21 de diciembre de 2010 se presentó una
moción por parte del Partido Socialista, respecto al reagrupamiento familiar,
por lo tanto, pido saber cuántos informes negativos ha elaborado este
Ayuntamiento, con motivo de reagrupamiento familiar, desde la fecha de la
aprobación. Entiendo que si se presenta la moción es que había una
motivación, sino no tiene sentido haber presentado esa moción. Por lo tanto,
saber cuántos informes se han presentado.
Y el 12 de abril de 2011, se aprueba en Junta de Gobierno la contratación de
un servicio de mantenimiento de las web de los mercados municipales, se
consignan 23.000 euros para el año 2011-2012, el pliego de condiciones, el
número 6, firmado el 21 de marzo de 2011, se establece que el Ayuntamiento,
a través del Área de Promoción Económica, crearía una comisión técnica de
seguimiento mensual de ese mantenimiento de las páginas web, solicito las
Actas de esas comisiones técnicas mensuales que desde marzo, 21 de marzo
de 2011, tenían que celebrarse.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, les dues preguntes seran contestades per escrit i els dos precs que
s’han realitzat, doncs es pren nota i ja donarem compte d’aquests temes.
Hi ha alguna persona entre el públic que vulgui demanar la paraula? Si no
aixecaríem la sessió, bona nit.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta
aixeca la sessió essent les vint-i-una hores i cinquanta-cinc minuts, del dia
vint-i-set de març de dos mil dotze, 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

