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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2012/8
Data: vint-i-sis de juny de dos mil dotze
Hora: 18.15h. fins 23.10h.
Lloc: Casa Consistorial
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Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Alfons Bonals i Florit
M Dolors Fernández Bosch
Jose M Garcia Mompel
José Castro Borrallo
Jaume Graells i Veguin
Antonio Bermudo Avila
Gloria Herance Alvarez
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Cristian Alcázar Esteban
Juan Carlos del Río Pin
Pedro Alonso Navarro
José Javier Díez Crespo
Sonia Esplugas Gonzalez
Elisabet Bas Pujol
Senen Cañizares Martín
Meritxell Borràs i Solé
Ana Isabel Clar i López
Jordi Monrós i Ibañez
Josep Lluís Pérez i Fort
Alfonso Salmerón Muñoz
Lluís Esteve i Garnés
Daniel Ordoñez González
Alberto Sánchez López
Jesús Larrainzar González
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-Presidenta
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Interventor General
Secretària General del Ple, en funcions
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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 22 DE MAIG DE
2012.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent
a la sessió ordinària del dia 22 de maig 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 refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al
Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda, comencem el Ple ordinari del mes de juny, i tal i com vam
acordar a la Junta de Portaveus, iniciarem el Ple amb un minut de silenci en
memòria de les vuit víctimes de violència de gènere que hi ha hagut aquest
mes a Espanya.

Minut de silenci.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sra. Secretària pot començar a llegir l’Ordre del Dia.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DICTAMEN 1.PROPOSTA D’ACORD DE LES ENTITATS
ASSOCIACIÓ DE SUPORT ALS DISMINÏT PSÍQUIC MARE DE DÉU DE
BELLVITGE, FUNDACIÓ ASPROSEAT EMPRESA I TREBALL I
ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL ALPI (A.A.S.), PER PROMOURE ACCIONS DE PROTECCIÓ
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PER ALS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES ENTRE ELS QUALS ES
TROBEN LES PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRASTORN MENTAL
AMB DIFICULTATS D’INSERCIÓ AL MERCAT DE TREBALL.
En relació a la proposta d’acord de les entitats Associació de Suport als
Disminuïts Psíquics Mare de Déu de Bellvitge, Fundació ASPROSEAT
Empresa i Treball i Asociación de Ayuda a Personas con Discapacidad
Intelectual ALPI (A.A.S.), es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, començarem pel primer punt de l’Ordre del Dia, que és la proposta d’acord
de les entitats, qui pren la paraula?

SR. R.V.
Sí, gràcies. Les tres entitats que presentem aquesta moció d’acord, abans de
res volem agrair la possibilitat d’expressar-nos que ens heu donat, i sobretot
és important, perquè aquesta moció d’acord s’ha fet arreu de Catalunya,
pensem que un Ajuntament com Hospitalet, que pugui aprovar, per majoria,
aquesta moció, pensem que no tan sols és important pel col·lectiu, sinó també
pel nostre municipi.
Davant d’això, les tres entitats, d’alguna manera, proposem que informem a
tots els ciutadans, que el Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al
2012, contempla una disminució de la partida per a Polítiques Actives
d’Ocupació, per a les comunitats autònomes, en un import del 56,92%. Això
implica que els nostres recursos quedaran molt minvats i que fan perillar, no
tan sols els llocs de treball presents, sinó també els futurs, i ens hipoteca en
un retrocés que nosaltres mai ens podíem arribar a pensar, que ens pogués
arribar a passar.
Per tant, des d’aquest punt, pensem que aquest Ajuntament ha de considerar
prioritari promoure accions de protecció pels col·lectius més vulnerables, entre
els quals es troben les persones amb discapacitats o trastorn mental amb
especials dificultats d’inserció al mercat de treball.
Tan sols m’agradaria fer esment, que nosaltres atenem a les persones amb
més dificultat d’inserció laboral, és a dir, perquè creiem que aquelles persones
amb discapacitat que poden accedir al món ordinari, ja ho fan pel seu propi
sentit i la seva pròpia capacitat laboral, per tant, el que avui fem aquí és
aprovar una esmena per protegir a les persones amb major dificultat.
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I, per aquesta raó, pensem que aquest Ajuntament ha d’instar al Govern de la
Generalitat a:
Primer, aprovar urgentment un Pla de polítiques actives per a les persones
amb discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat
dels serveis d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines com el treball
amb suport, i dels Centres especials de Treball.
Segon, aprovar de manera consensuada amb totes les organitzacions del
sector, un Pla estratègic per els CET que, a partir de la singularitat i
especificitat d’aquests centres a Catalunya, contempli mesures per a la seva
sostenibilitat, reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir la seva
viabilitat financera i la seva competitivitat econòmica mitjançant l’impuls de
línies de negoci viables, formació i inversió. Alhora, aquest Pla, també haurà
de contemplar un model integral que inclogui les quanties de les subvencions
en funció dels graus de discapacitat, característiques empresarials del centres
i localització territorial d’aquests.
També mantenir els ajuts als Centres especials de treball d’iniciativa social,
assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins
el 75 % del salari mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat
amb especials dificultats. I en això fem molta incidència, creiem que és
important protegir a aquest col·lectiu, també estem d’acord en què s’han de
modificar les ajudes, que la xocolata per tothom no funciona, però en aquests
moments l’únic que ens garanteix és mantenir aquesta subvenció.
Tanmateix garantir que a la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de
treball de fins el 75% del salari mínim interprofessional, es puguin acollir els
centres especials de treball que creïn nous llocs de treball ocupats per
persones amb discapacitat amb especials dificultats. És paradoxal que en
aquests moments no podem crear llocs de treball, perquè no hi ha subvenció.
I també garantir els serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a persones
amb discapacitat amb especials dificultats.
En aquest punt número 6, hi ha hagut un error de transcripció i voldríem dir
que abans hi havia el punt 2, 3, que he llegit, el punt 2 i el punt 3, i era un error
i s’ha de fer el 3 i 4, per tant, esmeno, que tingueu present que esmeno que
aquest punt número 6 diu: Incidir al nou Govern de l’Estat per tal d’aconseguir
que les aportacions d’ambdós governs per assolir els punts 3 i 4 d’aquesta
moció, en cap cas siguin inferiors a les de l’any 2011.
Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a:
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I aquí per aconseguir el consens i el Ple de tots els grups parlamentaris també
hem fet una modificació que diu: Sol·licitar per escrit, a través d’una carta, a la
Ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, que el Govern Estatal
estudiï la possibilitat d’aportar els recursos econòmics suficients per a donar
compliment a allò que dicta la normativa en concepte de subvencions. Per
tant, nosaltres no tenim, les entitats no tenen cap mena de problema en
esmenar, encara que creiem que en aquests moments potser sol·licitar és
correcte, però també ens agradaria que tinguéssiu clar que hauríem de ser
una mica més contundents.
Segon, potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix
Ajuntament que permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i
productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial els Centres
Especials de Treball d’iniciativa social. En el termini de tres mesos farà pública
una quota de reserva en aquest concepte.
Tres, establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes
realitzats a partir de les clàusules socials i de manera especials els contractes
reservats als Centres Especials de Treball.
I, per últim, això no obstant l'Ajuntament acordarà el que consideri més adient.
Tan sols comentar que, en aquests moments, tenim, aquestes tres entitats
tenen més de 230 treballadors, i segurament si no es fa una política activa,
una política de reconeixement en aquests llocs de treball, és possible que un
30% d’aquests llocs de treball es perdi, amb la qual cosa no estem parlant de
xifres, sinó que estem parlant de noms i cognoms, que la majoria són
ciutadans d’aquest municipi i que penso que hem de tenir molt clar que no és
una senzilla reivindicació, sinó que són noms i cognoms, que moltes
d’aquestes persones són el sustent de la seva família, i ho podrien demostrar,
no és fer política, ni fer missatges banals, són persones amb noms i cognoms
i que crec que, en aquests moments, és importantíssim protegir-les.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, com és una proposta d’acord, passarem, posteriorment a
l’exposició, al posicionament dels diferents grups polítics, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, bé, òbviament votarem a favor d’aquesta moció que ens han portat, a part
ens alegrem molt que la portin avui al Ple, ja que precisament avui, el grup de
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Plataforma per Catalunya l’Hospitalet, havíem portat una moció en defensa de
la inserció laboral dels discapacitats i en contra de la reducció pressupostària
en matèria de polítiques actives d’ocupació. Òbviament l’hem retirat,
diguéssim, per donar recolzament a la seva.
Per nosaltres és inadmissible la reducció plantejada de 55 milions d’euros en
el 2011, a tan sols 30 milions en el 2012, per donar suport econòmic a les
entitats que treballen per a la inserció laboral de persones amb discapacitat
física i intel·lectual i de trastorns mentals a Catalunya. És un fet contrastat, els
problemes amb els quals es troben les persones discapacitades, per
aconseguir la plena inserció laboral, i aquesta retallada, òbviament, posa en
perill més de 2.500 llocs de treball.
Gràcies a la figura seva, a la figura de les entitats que treballen en aquest
àmbit, en els últims dos anys més de 4.500 persones treballen en una
empresa ordinària, i ara perillarà la feina d’aquestes entitats, que aposten per
la integració d’aquest col·lectiu a la empresa ordinària. Aquesta reducció
afectarà greument als centres especials de treball, alguns dels quals ja han
advertit que no podran fer front a les nòmines, i n’hi ha que estan preparant
expedients de regulació d’ocupació.
Des de Plataforma per Catalunya, considerem que el respecte i la integració
de persones amb limitacions cognitives, és un indicador per mesurar el grau
de desenvolupament dels països, i que la retallada posarà en risc la cohesió
social i es retrocedirà en el camí de la reinserció social i laboral d’un col·lectiu
vulnerable, com és el dels discapacitats.
Per nosaltres, el Partit Popular ha traspassat una línia vermella amb aquesta
retallada, que posa en perill la integració de les persones amb més dificultats,
per incorporar-se al món laboral, i que, lluny de reduir l’atenció a les persones
que requereixen especial atenció, precisament en moments de crisi, hem de
garantir amb més inversions, l’accés a un lloc de treball per part dels membres
d’aquest col·lectiu, perquè puguin desenvolupar-se amb plena autonomia.
Per tot això, és important que aquest Ajuntament rebutgi la reducció
pressupostària en matèria de polítiques actives i d’ocupació, i que emplaci al
govern de la Generalitat de Catalunya, a defensar de manera prioritària en el
repartiment dels fons entre les comunitats, que es garanteixi la cobertura
financera destinada a la inserció laboral del col·lectiu de discapacitats a
Catalunya.
Per això, ens agradaria instar al govern del Partit Popular, no tan sols a que
no retalli, sinó que pugi les partides pressupostàries destinades a polítiques
actives d’ocupació i el suport econòmic a les entitats que treballen per a la
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inserció laboral de les persones amb discapacitat física i intel·lectual i
trastorns mentals a Catalunya. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa votem també favorablement aquesta moció, també nosaltres
teníem, havíem entrat a l’Ordre del Dia una moció en aquest mateix sentit, de
denuncia d’aquesta retallada, a part d’inadmissible, immoral en aquests
moment, justament quan més es necessita potenciar les polítiques actives
d’ocupació i els sectors més perjudicats, com és el cas de les persones amb
discapacitat. I volem, doncs això, manifestar el nostre suport, el nostre vot
favorable, el suport també, molt particularment, a les tres entitats que avui
presenten aquesta moció, per l’excel·lent feina que estan fent, al llarg
d’aquests anys, a la nostra ciutat i al conjunt del país.
Les tres entitats són entitats punteres en matèria d’economia social, no només
estan fent una tasca fonamental en la integració de les persones amb
discapacitat, sinó que estan generant economia, estan generant activitat i
estan generant valors en temps molt complicats, i tirant endavant projectes
molt i molt interessants i, per tant, són ja avui en dia i al nostre país, que
sempre ha estat un país, Catalunya, capdavanter en matèria d’economia
social i precisament també en matèria d’integració a les persones amb
discapacitat, aquesta retallada del govern de l’Estat, posa en una situació molt
complicada aquest sector a Catalunya i a moltíssimes famílies i a moltíssimes
persones.
Per tant, votem a favor de la moció, estem totalment d’acord amb l’esperit,
amb la lletra i amb la música de la moció, estem al costat d’aquestes persones
en aquests moments. I no volem passar per alt també, perquè també sabem
que han estat al darrera d’aquesta moció, doncs dues persones també que
avui estan al Ple, com són els pares del David, la Roser i el Manuel, que
també han viscut en primera persona, una situació molt, molt, molt crua, molt
dolorosa, i que és una mostra del dèficit que té encara el nostre país, en la
integració real de les persones amb discapacitat en aquest país i en aquesta
ciutat.
Per tant, el nostre suport i instar al Partit Popular, al govern de l’Estat i a la
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Generalitat de Catalunya, Convergència i Unió, a què s’ho repensin, a què
obrin al màxim la seva capacitat de diàleg i d’entesa, per fer possible un altre
camí, una altra via, per la integració real de les persones amb discapacitat i
per la permanència de les polítiques actives d’ocupació.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. En primer lloc, en nom de Convergència i Unió, vull
agrair aquesta proposta de moció que feu, agrair aquesta moció en el sentit,
també en la forma en què ha estat presentada, amb la vostra voluntat que
mirés de tirar endavant, no simplement fer una explicació de la situació o una
demanda allò que és ben real, sinó que, a més a més, intentar sumar totes les
complicitats i, per tant, entenem que això és positiu. I, per tant, felicitar-vos per
la feina que feu cada dia, us coneixem i sabem la feina que feu, i que fan les
persones que treballen en els centres especials de treball, tant vosaltres, els
d’aquí de l'Hospitalet, com tants d’altres. També saludar a la Roser, la mare
del David, i per tant, en aquest sentit, doncs tot el que representa el col·lectiu.
Bé, nosaltres volem dir tot un seguit de coses i és que, lamentablement, els
dèficits en aquesta matèria no vénen d’ara, i això ho sabem. En el Congrés de
Diputats es va iniciar per mà, i jo crec que és bo reconèixer-ho, d’un diputat
que en aquesta matèria ha fet molta feina, que és el Carles Campuzano, una
persona, jo crec, reconeguda en l’àmbit, el qual va demanar que s’allargués
del 50 al 75%, la subvenció que es donava en el salari mínim
interprofessional, doncs a les persones amb discapacitat, però va fer aquesta
sol·licitud pensant en les persones d’especial dificultat. En el seu moment,
moments en els que ens creiem, permetin-me l’expressió dir-ho, de vaques
grasses, es va decidir que aquest 75% fos per tothom.
Evidentment, ningú es va oposar, millor, però quan han vingut temps més
difícils, lamentablement, no el govern actual, sinó l’anterior, el del Partit
Socialista, en el Consejo Sectorial, retalla que en comptes del 75%, sigui el
50%, i aquest 50% per tothom, sense fer una diferenciació del que són les
persones amb especial dificultat i, per tant, allò que seria, doncs reconèixer
que hi ha una graduació i que hi ha una dificultat diferent, això es perd. I
nosaltres, en aquest sentit, veiem bé que se sol·liciti al govern de Catalunya,
que hi hagi un pla a on hi hagi aquest escalat o que hi hagi aquesta
consideració diferencial, en aquesta matèria.
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I, per tant, aquest és un element que nosaltres..., és un punt diferencial també
respecte de la moció que es va presentar i es va aprovar en el Parlament de
Catalunya, perquè la resta és bastant semblant al que es va aprovar en el
Parlament de Catalunya, i la intenció és aquesta, dir, escolti’m, sabem que el
govern central no està complint o no ha complert, els darrers anys, donant els
diners, no donant, o sigui, transferint els diners que els hi correspon per fer
aquesta subvenció del salari mínim interprofessional, però si ningú deixa de
posar el que ha posat fins ara, no passarem moments de més dificultat dels
que tenim.
Per tant, estem disposats, fins i tot, a aquell que no li pertoca, a l’administració
que no li pertoca, a seguir fent un esforç per posar aquest increment i, per
tant, que no hi perdi ningú. Què passa? Que no només es retalla del 75%,
insisteixo, el Consejo Sectorial i, per tant, el que és el govern de l’Estat, del
75% al 50%, sinó que no es transfereixen ni tan sols els diners per cobrir
aquest 50%, i ens trobem que, a dia d’avui, els diners que s’han transferit per
pagar la subvenció del salari mínim interprofessional, cobreix només el 37%,
per tant, ben lluny del 50% i encara més lluny del 75%, un fet que defensem i
creiem que és necessari. Per tant, queda lluny d’això, i no només no es
traspassen aquests diners, sinó que tampoc es traspassen els diners dels
equips de suport per a les persones que estan treballant en els centres
especials de treball i tenen especial dificultat.
En aquest sentit, doncs, vostès van fer una reivindicació, una plantada, en el
que era el passeig de Lluis Companys, a Barcelona, en el que deien, això sí
que no, i en el qual, en molt pocs dies, van mobilitzar tot un col·lectiu,
lògicament sensibilitzat, per una causa que entenem que és justa, que és dir,
escolta’m, la situació laboral està difícil per tothom, però si per algú ho està
més encara, és per les persones amb discapacitats i, especialment, per
aquelles que tenen especial dificultat.
Bé, entenem que no se’ls pot deixar sols, com es va dir en aquella ocasió i, en
aquest sentit, vostès saben que tenen el compromís, però entenem també que
el mínim és que el qui posa la norma, compleixi amb la seva pròpia norma. Ja
no ens va agradar que es passés del 75 al 50%, però el que no és de rebut,
és que no es transfereixi allò que tu mateix t’obligues a finançar, és a dir, si
dius que has de finançar el 50%, has de finançar el 50%, perquè si no, l’únic
que fas, és traspassar el problema, i això és el que el govern central, en
aquest àmbit, com en tants d’altres, està fent.
Per tant, en aquest sentit, i en la línia del que els hi deia, reconeixent la feina
que fan, no només la feina que fan, sinó amb la voluntat que la fan, de voler
sumar esforços i no de fer batalla, per entendre’ns, que podria ser fàcil i
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temptador, per dir-ho d’alguna manera, en la línia de buscar solucions, doncs
nosaltres hi votem a favor, esperant que qui ha de donar una resposta que, en
primera instancia, és el govern central, també el govern de Catalunya, però el
qui està obligat, en aquest sentit, per llei, vostès ho han explicat molt bé, és el
govern central, doncs compleixi amb allò que ell mateix s’ha autoimposat.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Juan Carlos del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal del Partit Popular vota a favor
de la moció que presenten conjuntament, l’Associació de Suport al Disminuït
Psíquic Mare de Deu de Bellvitge, la Fundació ASPROSEAT i la Asociación
de Ayuda a Personas con Discapacidad Intelectual ALPI. A més, volem agrair
la seva predisposició a l’acord i al diàleg, reconeixem el treball que estan fent
a la nostra ciutat i el valor afegit del seu treball, donat el que suposa ajudar a
les persones més vulnerables de la nostra societat. Entenem la seva
preocupació i les reclamacions incloses en la seva proposta i, per tant, votem
a favor de tots els punts de la seva moció, i desitgem que, entre tots, siguem
capaços d’ajudar a aquest col·lectiu de persones que tant depenen de
nosaltres per a la seva inserció en el mercat laboral. Jo penso que és bo que
estiguem d’acord tots en aquesta moció, per donar, dintre de les nostres
possibilitats, l’empenta que es necessita, jo no entraré a discutir el que han dit
altres grups polítics, penso que no faria bé, en aquest sentit, hi ha coses que
s’han dit que no comparteixo, però penso que, pel bé de la moció, no entraré a
discutir. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Dolors Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres també donarem suport a la proposta de
moció que el Sr. R.V. ha fet en nom, en aquest cas, d’ALPI, de ASDIP
Bellvitge i ASPROSEAT. Dir que, a la nostra ciutat, els centres especial de
treball i els centres ocupacionals, val la pena dir que han estat modèlics, de
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vegades van sorgir pel coratge d’una sola persona que tenia un fill o una filla o
algú a la família amb discapacitat, però moltes altres, doncs per l’empeny de
moltes famílies de donar sortida a les necessitats dels seus familiars, sempre
per iniciativa pròpia, iniciativa social, i afortunadament, poc a poc, les
administracions els hi van anar donant suport.
A més a més, han treballat amb estreta col·laboració tots, amb l'Ajuntament de
l'Hospitalet, i han absorbit, pràcticament, a tota la població amb discapacitat, i
han estat disposats a absorbir a d’altres empreses, quan la situació així ho ha
necessitat, han estat prou actius, han estat emprenedors i han estat
responsables, donant suport i donant llocs de treball i espais de centres
ocupacionals, a totes aquelles persones que ho han necessitat.
Nosaltres lamentem que es prenguin decisions sense consultar amb els
casos, ni a les empreses, ni als professionals que treballen en el sector, per
tant, volem dir que sempre el benefici del dubte, o es prenen decisions perquè
no es coneix l’abast de la decisió, o simplement són excessivament agosarats
quan aquestes decisions poden implicar a un nombre d’un col·lectiu que és
tan ampli.
Dir que els centres especials de treball han constituït una garantia de
normalització per a les persones amb discapacitat, amb això vull dir que han
col·laborat a la seva dignitat i, a més a més, han fet allò que és fonamental, el
seu ajust personal, que és fonamental que sigui a partir del treball, i per això,
són indispensables.
A veure, tots hauríem de saber que sense suport econòmic, els centres
especials de treball entren en una situació de crisi greu i que potser hauran de
plantejar-se reduir llocs de treball o, fins i tot, tancar, cosa que no desitgem,
donat que a la nostra ciutat, afortunadament, els centres especials de treball,
a part de donar una bona feina, una feina de qualitat, i dins de totes les seves
possibilitats, doncs han aixoplugat a totes les persones, fos quina fos la seva
discapacitat, ara es trobarien en la necessitat també de pensar si poden
continuar en aquesta direcció o no.
En aquesta ciutat es necessiten més centres ocupacionals sobretot i més
places de centres especials de treball, per tant, creiem que és el moment de
protegir aquests centres especials de treball, però mai no retallar serveis,
estem en un temps encara important de tenir tot allò que les persones amb
discapacitat, des del punt de vista, en aquest cas, del treball, però també des
d’altres necessitats, són imprescindibles pel que pot ser la seva absoluta
normalització i la seva socialització. Per això, ens afegim a les peticions que
feia el Sr. Vives en nom de tot el col·lectiu, i que s’adreçaran, evidentment, a
la Generalitat i al govern de l’Estat. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. V., vol prendre la paraula?

SR. R.V.
Tan sols comentar que, bé, és un plaer que hagin pres aquesta determinació,
sobretot pel consens, crec que és important aquest exercici del consens,
sobretot amb un col·lectiu com el nostre, i que és un orgull que l'Ajuntament
de l'Hospitalet, juntament amb 67 ajuntaments més que ja han aprovat la
moció, amb dos consells comarcals i una Diputació, la de Tarragona, que
també ho ha fet, i que, segurament, en les properes setmanes, hi haurà 400 i
escaig ajuntaments més que faran aquesta mateixa opció.
Per tant, estem convençuts que si tota Catalunya fa aquesta acció i tenim clar
que hem de treballar tots sumant i no restant, i passant, en alguns casos, de
plantejament més economicistes i pensar més en les persones,
aconseguirem, com a mínim, minimitzar l’impacte que en aquests moments
estem tenint. Moltes gràcies i res més.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs felicitats a vosaltres, als tres centres que avui representeu el
col·lectiu de persones que representeu, i jo crec que és evident que, bé, el
recolzament que teniu, que heu tingut sempre, però que avui s’ha manifestat
per unanimitat, donant suport a aquesta proposició, que espero i desitjo que
sigui recolzada a moltes administracions i que sigui recolzada pels governs
que han de legislar, que han de prendre realment les decisions importants que
afecten al vostre col·lectiu. Per tant, espero que, en fi, que el resultat de tot
aquest esforç sigui un resultat positiu i que, evidentment, teniu el nostre
suport, s’ha manifestat per part de tots els grups polítics, i espero i desitjo que
arribem a bon port.
No obstant això, en fi, lluitarem, com hem fet sempre, sempre dic que aquesta
és una ciutat que mai no ens han regalat res, vosaltres representeu un
col·lectiu que també ho ha tingut complicat i difícil, que havíem avançat i hem
avançat molt col·lectivament, i que, evidentment, com deia la Tinent d’Alcalde,
la Sra. Dolors Fernández, no ens podem permetre donar passos enrere, ni
que la crisi la paguin els col·lectius més vulnerables, que vosaltres esteu
representant aquí. Per tant, felicitats a tots i espero i desitjo que les coses
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canviïn i que hi hagi un canvi en les legislacions i en els pressupostos de
l’Estat i de la Generalitat.

Es dóna compte de l’acord 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:
PROPOSTA D’ACORD DE LES ENTITATS ASSOCIACIÓ DE SUPORT ALS
DISMINÏT PSÍQUIC MARE DE DÉU DE BELLVITGE, FUNDACIÓ
ASPROSEAT EMPRESA i TREBALL I ASOCIACIÓN DE AYUDA A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ALPI (A.A.S.), PER
PROMOURE ACCIONS DE PROTECCIÓ PER ALS COL·LECTIUS MÉS
VULNERABLES ENTRE ELS QUALS ES TROBEN LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT O TRASTORN MENTAL AMB DIFICULTATS D’INSERCIÓ
AL MERCAT DE TREBALL.
El Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2012 contempla una
disminució de la partida per a Polítiques Actives d’Ocupació per a les
comunitats autònomes en un import del 56,92%. A Catalunya representa més
de 252 milions d’€. En una situació de crisi global, aquest Ajuntament
considera prioritari promoure accions de protecció per als col·lectius més
vulnerables, entre les quals es troben les persones amb discapacitat o trastorn
mental amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball.
Per aquesta raó, aquest Ajuntament insta al Govern de la Generalitat a:
1. Aprovar urgentment un Pla de polítiques actives per a les persones
amb discapacitat, que contempli un model global que asseguri la
continuïtat dels serveis d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb
eines com el treball amb suport, i dels Centres especials de Treball.
2. Aprovar de manera consensuada amb totes les organitzacions del
sector, un Pla estratègic per els CET que, a partir de la singularitat i
especificitat d’aquests centres a Catalunya, contempli mesures per a la
seva sostenibilitat, reestructuració i revitalització amb l’objectiu de
garantir la seva viabilitat financera i la seva competitivitat econòmica
mitjançant l’impuls de línies de negoci viables, formació i inversió.
Alhora, aquest Pla, també haurà de contemplar un model integral que
inclogui les quanties de les subvencions en funció dels graus de
discapacitat, característiques empresarials del centres i localització
territorial d’aquests.
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3. Mantenir els ajuts als Centres especials de treball d’iniciativa social,
assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball
de fins el 75 % del salari mínim interprofessional per als treballadors
amb discapacitat amb especials dificultats.
4. Garantir que a la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de
treball de fins el 75% del salari mínim interprofessional es puguin acollir
els centres especials de treball que creïn nous llocs de treball ocupats
per persones amb discapacitat amb especials dificultats.
5. Garantir els serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a persones amb
discapacitat amb especials dificultats.
6. Incidir al nou Govern de l’Estat per tal d’aconseguir que les aportacions
d’ambdós governs per assolir els punts 3 i 4 d’aquesta moció en cap
cas siguin inferiors a les de l’any 2011.
Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a:
1. Sol·licitar per escrit, a través d’una carta, a la Ministra d’Ocupació i
Seguretat Social, Fátima Báñez, que el Govern Estatal estudiï la
possibilitat d’aportar els recursos econòmics suficients per a donar
compliment a allò que dicta la normativa en concepte de subvencions.
2. Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix
Ajuntament que permetin una discriminació positiva en la compra de
serveis i productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial
els Centres Especials de Treball d’iniciativa social. En el termini de tres
mesos farà pública una quota de reserva en aquest concepte.
3. Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes
realitzats a partir de les clàusules socials i de manera especials els
contractes reservats als Centres Especials de Treball.

PETICIÓ DE PARAULA DE LA FEDERACIÓ
DICTAMEN 2.D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE L’HOSPITALET, PER TRACTAR EL
TEMA DE LA SITUACIÓ DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC A LA NOSTRA
CIUTAT.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per la Federació d’Associacions
de Veïns de l'Hospitalet, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Bé, hem acabat amb el punt número 1, passaríem al punt següent, havia
demanat la paraula la Federació d’Associacions de Veïns, Sr. Piñar.

SRA. M.A.M.
Hola, bona tarda.

SRA. ALCALDESSA
Hola, si podeu dir el vostre nom, més que res perquè quedi constància.

SRA. M.A.M.
Sí, jo sóc M.A.M.

SR. X.P.
Jo sóc X.P.

SRA. M.A.M.
Molt bé, nosaltres també voldríem que no es donés un pas enrere en matèria
educativa, per això hem confeccionat un document, on volem mostrar el
nostre sentiment i les nostres demandes, en relació a l’educació pública
catalana de la nostra ciutat. I diu així:
Nosaltres, ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet i membres de la seva
comunitat educativa, nens, nenes, nois i noies, mestres, educadors,
educadores, mares, pares, veïns i veïnes. Nosaltres que sabem que la ciutat
de l'Hospitalet està formada principalment per ciutadans i ciutadanes de
classe treballadora, i que avui moltes famílies viuen situacions molt
complicades a causa de l’atur, dels desnonaments i de les retallades dels
serveis públics. Nosaltres que creiem que és injust i que és contrari a la
Constitució Espanyola i a l’Estatut de Catalunya, el fet que els nostres infants i
joves perdin l’oportunitat de gaudir d’una educació de qualitat, que els ajudi a
formar part activa de la nostra societat.
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SR. X.P.
Nosaltres que sabem que l’educació és el principal instrument per aconseguir
una societat equitativa en cohesió social i igualtat d’oportunitat per a tothom.
Nosaltres que som conscients que com a conseqüència de les lluites veïnals i
de la comunitat educativa, hem aconseguit que l’educació dels nostres centres
públics, assoleixi altes quotes de qualitat i de prestigi. Nosaltres que observem
i vivim amb preocupació, el desmantellament del sistema públic
d’ensenyament del nostre país i de la nostra ciutat, exigim al govern de l’Estat,
al govern de la Generalitat i als seus departaments d’ensenyament:

SRA. M.A.M.
Que aturin totes les retallades de recursos econòmics de personal docent, de
personal d’administració i serveis, i d’inversió en infraestructures a l’educació
pública de la nostra ciutat.

SR. X.P.
Assegurin una gestió pública, democràtica, participativa i directa, als centres
públics educatius, i fomentin la participació i la corresponsabilitat de la
comunitat educativa i de les administracions locals, arribant a acords abans de
prendre i desplegar qualsevol mesura.

SRA. M.A.M.
Dotin els centres públics de les noves infraestructures i obres imprescindibles,
ja compromeses, per tal de poder desenvolupar una tasca educativa de
qualitat, i aprovi les partides pressupostàries necessàries, perquè aquests
centres facin front, amb garanties, a les seves despeses de funcionament i a
les beques de menjador escolar.

SR. X.P.
No augmentin la ràtio d’alumnes per evitar la massificació a les aules i fer
possible una atenció de qualitat a totes les necessitats educatives de
l’alumnat. Evitin l’augment de l’horari lectiu del professorat, que portarà la
disminució de les plantilles dels nostres centres educatius.
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SRA. M.A.M.
Assegurin una educació inclusiva i no segregadora, amb tots els recursos
necessaris, especialment, amb el manteniment del finançament dels plans
educatius d’entorn i la creació de les unitats de suport a l’educació especial, i
d’aules d’acollida necessàries a la ciutat.

SR. X.P.
Mantinguin la partida econòmica a l’Oficina Municipal d’Escolarització, com a
eina eficaç per a impulsar polítiques de reequilibri dels alumnes amb
necessitats educatives específiques, a tots els centres educatius de la ciutat.

SRA. M.A.M.
Mantinguin el finançament compromès amb els municipis, per a la creació i el
manteniment d’una xarxa d’escoles bressol municipals, que possibiliti la
creació de places gratuïtes suficients, en els centres de gestió pública
d’educació infantil de primer cicle, que és la de 0 a 3. Que el departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, convoqui les beques
d’escolaritat pels alumnes de les escoles bressol pel curs present que es a
punt de finalitzar.

SR. X.P.
Ampliïn l’oferta pública de la formació professional, als programes de
qualificació professional de batxillerat, perdó, programes de qualificació
professional inicial, la formació de persones adultes i el batxillerat. Que els
estudis de formació professional dels centres públics no pateixin la creació de
les noves taxes anunciades.

SRA. M.A.M.
Defensin la universitat pública gratuïta i de qualitat, i garanteixi l’accés a tota la
societat, independentment de les condicions socio-econòmiques, evitant
l’augment anunciat de taxes del 65%.
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SR. X.P.
Augmentin la inversió en educació pública al nostre país fins al 6% del PIB, tal
i com recomanen els organismes internacionals, ajustant les inversions i els
recursos destinats als centres públics, a les necessitats socials i educatives
reals del seu entorn.

SRA. M.A.M.
Perquè som davant d’un atac, sense precedents, dels governs de CiU i PP, en
contra de l’educació, en contra de les condicions de treball del professorat i
del dret a l’ensenyament públic i de qualitat que tenen els nostres infants i
joves, exigim una educació pública de qualitat.

SR. X.P.
L’educació no es toca, prou retallades en els serveis públics, a l'Hospitalet
volem mantenir una educació pública de qualitat.

SRA. M.A.M.
Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, han fet una explicació, han llegit, suposo que és un manifest, però no
és una proposta d’acord, vull dir, a diferència del punt anterior, hi havia un text
que ens hem posicionat els grups polítics, aquí vostès han tingut la possibilitat
de llegir-la i, en tot cas, si hi ha algun grup municipal que vulgui prendre la
paraula, sí, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, bé, en primer lloc, felicitar-los pel comunicat que han portat, tant la Sra.
Mesa, com el Sr. Pérez, donar-los, des del nostre grup municipal, tot el suport,
sempre ha estat sabuda la nostra posició, de Plataforma per Catalunya, contra
les retallades que s’estan fent, tant en sanitat, com en educació, i com molt bé
han dit vostès, això està afectant sempre a la classe treballadora, que és
bàsicament la classe social que tenim aquí a l'Hospitalet, i és molt important
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que hi hagi moviments com el seu, que estiguin defensant, o que estiguin
oposant-se, a aquestes retallades continues que estem patint per part de la
Generalitat. Res més, era per donar-los suport i per felicitar-los el seu
comunicat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per compartir plenament el manifest, des d’Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, dir que el que ens està
succeint en aquests dos anys de govern de Convergència i Unió, i aquest
escàs mig any del govern del Partit Popular, és la imposició d’una bateria de
mesures que el que està fent és un canvi del model educatiu al nostre país,
que té tres línies bàsicament de actuació. Una és el desequilibri de l’escola
pública respecte de la concertada, qüestió que s’havia equilibrat en els darrers
anys; un atac frontal a tots els elements que signifiquen cohesió social als
nostres centres, alguns s’han citat, plans educatius d’entorn, polítiques de
reequilibri, etc; i un tercer i fonamental, que ens afecta al nostre govern local,
que és la marginació, la discriminació dels govern locals, dels governs
municipals, en les decisions educatives al nostre país.
Per tant, tot allò que havíem aconseguit en els darrers cinc anys, que era un
augment de l’èxit escolar de sisè de primària, del 70 al 78%, a la nostra ciutat,
d’èxit educatiu, en secundaria, perdó, del 70 al 78%, i del 73 a un 87% en
primària, vol dir un augment molt alt de la qualitat educativa i de l’èxit dels
nostres alumnes. Doncs en aquests moments està en perill, i el perill té un
nom i un cognom, qui ens està posant en perill tot el nostre sistema i les
escoles, la qualitat de l’educació a la nostra ciutat, són el govern central i el
govern de Convergència i Unió a la Generalitat.
Per tant, PP i CiU ens estan canviant el model educatiu i ens estan posant en
perill tots aquells avenços que havíem aconseguit a l’escola de la ciutat, que
com diuen vostès a la pancarta, el nostre grup també vol una educació
pública, catalana, de qualitat, a la nostra ciutat, i avui el terme catalana encara
té un agravant més, que és que hi ha hagut un Tribunal que ens acaba de dir
que no podem utilitzar com a llengua vehicular el català, al segon cicle
d’educació infantil.
Per tant, no solament els tribunals i no solament pel tema del català, sinó
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especialment pels temes de la qualitat i pels temes dels recursos que s’estan
invertint, doncs ens estan posant en perill un dels sistemes públics de qualitat
que tenim, que és l’educació. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió o del Partit Popular, sí, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. En primer lloc, doncs hem estat atents a les paraules
que ens han manifestat i al que han dit, entenem el seu punt de vista, i dir-los
que es viu una situació difícil i complicada i que, a vegades, les coses no es
fan ni per gust, ni per ganes, sinó que hi ha una situació que ha canviat
substancialment, jo crec que només cal veure, no només el que passa al
nostre país, sinó en el conjunt d’Europa, i que, per tant, en aquest sentit, hi ha
realitat absolutament diferent i que cal fer-hi front, precisament per salvar el
que és el sistema públic d’educació del nostre país, en el qual, al menys
nosaltres, ens en sentim constructors com el que més, igual, no dic més,
constructors com el que més.
La realitat, insisteixo, és que hi ha una situació difícil, hi ha menys recursos, hi
ha diners, per part de l’Estat, que no vénen, com per exemple són el 57
milions dels 3 a 6 anys, això és així, hi ha 57 milions que no vénen, dels 3 a 6
anys, en els quals hi ha educació gratuïta, perquè així s’ha decidit i, per tant,
aquests diners deixen de venir, i això posa en dificultat. Acabem de veure un
episodi anterior, en un altre àmbit també molt sensible i, per tant, quan a tu
t’estrenyen la caixa, perquè no ho fas tu, hi ha una realitat que has de
governar d’una forma, per mirar de salvar el que és més imprescindible.
I això és el que s’està intentant fer, pot ser que no es vegi amb bons ulls o que
no es comprengui o que es pensi que s’ha de fer d’una altra manera, jo aquí
no hi entro i és perfectament lícit i, per tant, en aquest sentit, era allò que els hi
deia, que puc entendre el que vostès manifesten. Em costa més d’entendre
altres posicions, que són estrictament polítiques, en les quals prescindeixen,
no només d’allò que està passant en aquests moments, doncs en el conjunt
d’Europa, en el conjunt de l’Estat, etc, sinó també de la situació en la que van
deixar, doncs les finances de la Generalitat. I, per tant, en aquest sentit, home,
un punt de prudència a l’hora de fer certes afirmacions, quan els dèficits són
els que són i això ens hem trobat en una situació absolutament de dificultat,
que vull recordar que cada dia, cada dia, cada dia, aquest país paga 6 milions
d’euros només en interessos, del deute que es va deixar a l’anterior govern.
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Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Jo, torno a dir un altre cop, no respondré a
Convergència i Unió, crec que no és el que correspon, sincerament. Entrem
en la preocupació sobre el tema educatiu, les dades són les que són, tenim
l’últim informe PISA, que diu que els nostres estudiants, doncs estan a la cua
del nivell educatiu d’Europa, això és lamentable, això s’ha de millorar i això
s’ha de canviar, perquè els nostres fills són el futur, el futur nostre i el futur del
país, i això s’ha de millorar.
Tenim l’últim informe d’aquest dijous, dijous passat, que ha donat la
Comissària d’Educació de la Unió Europea, aquest dijous, el 76% dels
estudiants de quart de la ESO no arriben al nivell bàsic per parlar anglès, és
fonamental aquest idioma i, per tant, nosaltres creiem que això s’ha de canviar
i, per tant, creiem que la situació de l’educació no és bona, l’hem de millorar,
hem de canviar moltes coses, i creiem que estem parlant dels nostres fills,
estem parlant del futur del país.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part del Partit Socialista, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Sí, des del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya, compartim plenament
la preocupació de la plataforma en defensa de l’escola pública i de
l’Associació de veïns, realment la nostra educació s’està empobrint, pensem
que no està en absolut justificada la situació econòmica, per carregar-se un
dret bàsic com és el de l’educació. I, a més a més, opinem que s’està
aprofitant el tema de les dificultats pressupostàries, no només per acabar amb
el servei públic educatiu, que s’està acabant amb aquest servei públic
educatiu, des del punt de vista de les igualtats d’oportunitats, sinó també per
tornar a un vell model que entre tots havíem intentant superar, i tornem
clarament al passat.
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Quan es parla de la situació pressupostària, es vol traslladar l’afirmació que
hem estirat més el braç que la màniga, la representant de Convergència i Unió
ens ho està recordant permanentment, com si aquest país s’hagués permès el
luxe de dotar-nos d’una educació que nosaltres no ens mereixem. I és cert
que durant set anys, aquest país va experimentar un creixement pressupostari
mai vist a l’educació, pràcticament es va duplicar el pressupost de l’educació
en set anys, però tot i això, si ens comparem amb el que es dedica, en
pressupost públic, en d’altres països com França, Alemanya, Holanda, etc,
estem encara, estàvem encara per sota. Però és que ara ens estem allunyant
molt més, estem reduint els pressupostos en educació, quan s’està
incrementant la població escolar.
I això té una doble conseqüència gravíssima, des del punt de vista dels
resultats educatius, el representant del Partit Popular ha fet una afirmació que
és absolutament falsa, no és veritat que els resultats educatius, l’informe PISA
de Catalunya, estiguin a la cua d’Europa, els darrers resultats PISA ens
situaven a un nivell de resultats educatius similars als d’Alemanya. Per tant,
hem millorat molt, perquè ficar recursos en educació té conseqüències
positives, però retreure’ls té conseqüències negatives.
Hi ha qui diu, no passa res perquè hi hagi 35 o 40 alumnes per aula, jo
recordo aquells temps en què teníem 40 alumnes per aula, recordem aquells
temps de l’antiga EGB, on l’escolarització només era obligatòria fins els 14
anys i on només el 60% aprovava. Ens volen tornar a portar a aquella època,
un alumne que no té graduat escolar, un alumne que no té cap titulació per
sobre de la ESO, és l’analfabet del segle XXI, i això és al que volen
condemnar a bona part de la població d’aquest país. I si nosaltres fóssim la
banca i el departament d’Educació fos la banca, ja faria temps que ens
hagueren intervingut el sistema educatiu, perquè no ha aconseguirà els
objectius de la Unió Europea, de garantir que el 90% dels nostres alumnes
millorin i tinguin aquest graduat escolar i aquesta educació postobligatòria.
Però què té a veure la situació pressupostària per carregar-se les oficines
municipals d’escolarització, on estem treballant magníficament de la mà, en
els darrers anys, entre la regidoria d’Educació i el departament d’Educació,
per garantir una escolarització equilibrada. Vivim moments de gran
complexitat social, d’una societat que és oberta, amb pluralitat d’orígens, amb
pluralitat de llengües, amb pluralitats culturals, i anem cap a una escolarització
que està segregant als alumnes pels seus orígens, prendrem mal. I això és
conseqüència d’una política involutiva, que res té a veure amb la situació
pressupostària del nostre país, carregar-se les oficines municipals
d’escolarització, fer una escolarització plural, no costa diners, i vostès se
l’estan carregant.
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Per tant, estem invertint el model i anem cap a un model educatiu que no
garantirà la millora de resultats educatius, i no garantirà la necessària cohesió
social. Per nosaltres, per tant, animem a què els nostres ciutadans continuïn
defensant un dret bàsic, com és el de l’educació. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si M. Angels o Xavier volen fer alguna apreciació, sí, un segon,
un segon, li acostem el micròfon.

SRA. M.A.M.
Jo no sóc política, jo sóc una veïna de l'Hospitalet, i jo estic escoltant les
respostes de la Sra. Borràs, i em demano a mi mateixa, per què serveix el
govern autonòmic, no sé, si sempre estem buscant culpes i explicacions ¿el
govern autonòmic no té mecanismes per exigir al govern central que faci el
que ha de fer? Ja sé que estan amb el pacte fiscal i tot això, sí, però a mi la
sensació com a veïna és que llavors, per què serveixen. Només és això.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Segurament el que es vol provocar és això, aquesta
pregunta seva, de què serveix, segurament el que es vol provocar,
precisament, és això, ofegar-nos tant, ofegar-nos tant que la pregunta sigui
aquesta, de què serveix. Però quan nosaltres, i quan dic nosaltres vol dir
aquest país, no tenim la possibilitat d’establir quins són els ingressos, ni tenir
la clau de la caixa, nosaltres, evidentment, podem reivindicar, evidentment
podem demanar, evidentment podem exigir, totes aquestes coses, però la
realitat és que no tenim la clau de la caixa.
Per aquest motiu, nosaltres considerem fonamental, ho ha dit vostè, jo no ho
he tret abans, perquè no semblés que volia desviar el tema, cada any
Catalunya paga 16.000 milions a Espanya que no retornen, 16.000 milions a
Espanya, això són 45 milions d’euros cada dia, amb 45 milions d’euros cada
dia, cada dia es podria fer, no una escola nova, no, entre cinc i sis, i es podria
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fer un hospital nou. Evidentment, no estem demanant això, però estem dient
que si els recursos dels catalans...

S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, silencio, espere Sra. Borràs, silencio, pot seguir.

SRA. BORRÀS
El que estic dient és que si els recursos del catalans estiguessin aquí,
segurament tindríem dificultats, com tenen molts altres països, segurament,
no estic dient que estaria tot solucionat, però que estaríem d’una altra manera,
això ho tenim garantit.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve, m’havia demanat la paraula.

SR. ESTEVE
Sí, trenta segons simplement. Sra. Borràs, vostès no tenen la clau de la caixa,
però mentre vostès ens han afectat el pressupost del 2012, en aquesta ciutat,
en temes educatius, en més de mig milió d’euros, vostès li han regalat a la
Fórmula 1, un milió i mig d’euros aquest any, i al grup Godó, de La
Vanguardia, dos milions d’euros. Per tant, no tenir la clau de la caixa no vol dir
que no es pugui prioritzar amb els diners que tenim a la caixa i, per tant, el
que li estan demanant aquest veïns i veïnes, la comunitat educativa, i el que li
demanem tots, és que un govern el que ha de saber és prioritzar i, per tant,
l’educació és prioritària en el nostre país i vostès ho haurien de demostrar
amb les seves prioritats.

SRA. ALCALDESSA
Bé, jo crec que, malauradament, el tema de l’educació és un tema recurrent
en aquest Ple, i en els últims mesos, malauradament, doncs hem tingut moltes
oportunitats de parlar respecte d’un tema que, evidentment, és important, és
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estratègic, no és un tema de futur, Sr. del Río, els nostres fills no són futur,
són present, són el present i són el futur. I, evidentment, abans deia, i quan
sentia a les dues persones que han intervingut, i pensava, una mica abans, el
que havien fet els representants de les entitats dels centres de la nostra ciutat,
doncs hi havia una certa relació, una mica es manifestava que des de l’Estat
no s’havien posat prou diners, que la Generalitat no tenia prou diners, i que
s’estava posant en perill, abans deia, no poden pagar la crisi els col·lectius
més vulnerables, ni tampoc poden pagar la crisi els nens i les nenes i els joves
que estan en aquests moments estudiant.
Però jo sentia, i crec que cadascú ha explicat des del punt de vista, ha fet la
seva intervenció, i sentia els resultats PISA, i jo no em vull anar tan lluny, jo
vull donar simplement una xifra, que és molt significativa. En aquesta ciutat, a
l’any 2007, va aprovar la ESO un 73% dels nostres joves, a l’any 2011, quatre
anys després, quatre cursos després, després de fer un treball importantíssim,
des del punt de vista de l’educació, d’un treball conjunt Ajuntament i
Generalitat, el resultat ha millorat en 14 punts, van aprovar el 87%. I crec que
aquest és el camí, i aquest camí que hem recorregut tots plegats, en aquesta
ciutat, amb la comunitat educativa, amb, evidentment, la Generalitat de
Catalunya, l'Ajuntament, tots junts hem assolit aquest gran èxit.
I aquest és l’èxit que tots, jo crec que hem de lluitar, perquè aquests bons
resultats, aquest futur i aquest present, no tiri enrere, ens ha costat molt
obtenir tot això, hem lluitat molt com a societat, hem lluitat molt com a ciutat, i
crec que, malgrat totes les dificultats que són certes i que existeixen, doncs un
govern ha de prioritzar, i els governs estan per prioritzar i per posar una cosa
primer i una cosa segon, i l’educació i la salut són, des del meu punt de vista, i
des del punt de vista del grup polític que jo represento, i des del govern que jo
represento, són pilars bàsics d’aquesta societat, i que no podem donar passos
enrere de cap forma.
Entenc perfectament la situació, entenc perfectament tot el que aquí s’ha dit,
però, evidentment, estem parlant que la millor inversió i la millor garantia de
futur, és educació, educació i educació. Per tant, lluitem, treballem tots
plegats, de la mà, junts, és la millor forma de lluitar i d’aconseguir tot allò pel
que hem treballat durant tants i tants anys.
Per tant, deixem-ho aquí, aquesta ha estat la seva intervenció i ara passarem
a sentir a la Coordinadora d’Entitats i Veïns del Gornal, que també havien
demanat la paraula, per parlar de diferents temes del Gornal.

DICTAMEN 3.PETICIÓ DE PARAULA DE LA COORDINADORA
DE ENTIDADES Y VECINOS DEL GORNAL, PER TRACTAR ELS TEMES:
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ASCENSORS TRENS (PER PODER ACCEDIR A LES VIES) I ALTRES
QÜESTIONS IMPORTANTS DEL BARRI.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per la Coordinadora de Entidades
y Vecinos del Gornal, es produeixen les intervencions següents:

SRA. O.L.C.
Hola, buenas tardes, soy O.L.C., hablo en representación de la Coordinadora
de Entidades, Entitats i Veïns i Veïnes del Gornal, i parlo per delegació de la
nova presidenta de la Coordinadora, que és la M.C., i amb el permís de tots
els meus companys i companyes.
Vull dir en principi, que davant de la situació que s’està vivint actualment, de
molta angoixa per part de molta gent que està patint molt, potser la
Coordinadora del Gornal parecemos los cansinos de siempre, que venimos a
preguntar cómo están nuestras cosas. I és veritat que potser els nostres
problemes no són els més greus de tota la ciutat de l'Hospitalet, però nosaltres
no volem que en un moment de crisi econòmica, el nostre barri, que ens ha
costat molt, hem lluitat molt i hem demanat que féssiu moltes coses pel nostre
barri, no volem ara que es deteriori, perquè algú digui que no hi ha diners.
La Coordinadora del Gornal no volem que ningú ens digui que té la culpa de
res, penso que és l’única cosa que sí que sabem els membres de la
Coordinadora del Gornal, és a dir, qui té les culpes, això no ens ho expliqueu
que ja ho sabem, no necessitem que ens digueu si és que en Europa hay
crisis, si el mundo está muy mal y en Madrid no nos dan los dineros, perquè
aquestes coses ja nosaltres les sabem. Nosaltres demanem coses molt
senzilles, però que ens sembla que són molt importants pel nostre barri i
volem continuar lluitant pel que sempre hem lluitat, que és per fer del Gornal
un barri habitable, a on es pugui viure i conviure amb plena dignitat, que per
això, els ciutadans i ciutadanes pagamos nuestros impuestos, aunque luego
alguien desaparezca con ellos, pero nosotros no somos culpables de no pagar
los impuestos, porque, por ejemplo yo sí que los he pagado y me parece que
todos los miembros de la Coordinadora, entonces, quien tenía que vigilar los
impuestos, que los vigile.
Nosotros preguntamos por cuatro cuestiones, una es tan sencilla como que no
se puede acceder a coger el tren, que nos comunica con el resto de la ciudad
y que nos comunica con la central de Sants, porque no hay ascensores por
los que puedan bajar personas disminuidas, ni personas que no somos
disminuidas, pero que tenemos la necesidad, porque vayamos con carritos,
con niños, con carros de la compra, para bajar. Nuestro barrio padeció toda la
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construcción del AVE, a veces pacientemente y a veces impacientemente,
pero lo cierto es que lo sufrimos, se nos dijo que se soterrarían las vías, y por
esto se aplazó la lucha de la solicitud de que se construyeran unos
ascensores, para poder bajar a las vías. Como no sabemos si se soterrarán
las vías, que era lo que se nos prometió a cambio de que aceptáramos,
pacientemente, que pasará el AVE por nuestro barrio, como no sabemos si se
van a soterrar las vías, o en todo caso se nos diga que dentro de dos años,
pero siempre son dos y dos y dos y dos, nosotros queremos tener nuestros
ascensores, para que las personas de nuestro barrio puedan bajar a coger su
tren, como todos los ciudadanos de todos los demás barrios y de todas las
ciudades.
También esta petición la ha realizado la Coordinadora de Asociaciones de
Disminuidos Físicos de Hospitalet, y también se ha pedido de la Estación
Central, y aprovecho también para recordarlo. Tenéis que saber que de la
Estación Central de Hospitalet, la de arriba de la rambla, se ha quitado incluso
los bancos de sentarse las personas, que había entre las vías, además de que
la persona que va con carro de ruedas o que va con muletas, no puede pasar
a coger la vía 1 o la vía 2. Bueno, son cosas tan obvias y conocidas por todos,
que no hacía falta ni plantearlo esto en el 2012, porque la Ley de eliminación
de las barreras arquitectónicas es del año 1991, es decir, hace 21 años que
me parece que tenemos una Ley, entonces, claro, a mí que nadie me diga
quién es el culpable, sino las personas que hay aquí si haremos algo para que
haya ascensores y que bajen los disminuidos. Ya de este tema, no me enredo
más.
Tenemos una pregunta, queremos saber la situación del centro IES Pla de
Llobregat, que fue en su día colegio, entonces también estamos muy
preocupados, porque no queremos que se deteriore más el centro. Diferentes
entidades estamos realizando actividades, creo que con esto lo estamos
manteniendo un poco vivo, para que las ratas o los murciélagos no se hagan
dueños de este local, y queremos también saber cuál es la situación que hay
ahora mismo.
Una tercera cuestión, muy rápida, el autobús L14 se nos dijo hace, creo que
unos 14 meses, que iba a haber una parada donde está el puente verde, que
enlaza el Gornal con el centro cultural Bellvitge, bueno, con Bellvitge a la
altura del centro cultural, una parada del L14 tenía que parar ahí, por qué los
autobuses paran en todos los barrios, menos en el Gornal, es que además no
hace falta ni que lo explique, porque ya lo sabemos todos.
Y cuarto, tenemos un campo de futbol, un campo de futbol donde la Unión
Deportiva Gornal ha convertido lo que eran dos equipos de futbol, en diez
equipos de futbol, dos equipos de futbol femenino, que están realizando
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competiciones constantemente. Esto significa que hay mucha juventud y
mucho niños del barrio que no los tenemos dando bandazos, o de otras zonas
de Hospitalet, que también son nuestros, el que diga, es que viene gente de
otros sitios, también son nuestros, tenemos niños que no están dando vueltas
y bandazos por la ciudad, sino que están en el campo de futbol. Las
condiciones que tiene este campo de futbol, en las competiciones que están y
en las ligas federadas que están, no cumplen los mismos requisitos que los
demás campos de futbol que tienen los otros niños, y queremos que nuestros
niños del Gornal tengan el mismo campo, en las mismas condiciones, que los
demás niños de los otros barrios.
Me parece que eran las cuatro cuestiones más importantes y, esto sí,
aseguraos que durante las fiestas mayores no os preguntaremos
absolutamente nada. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, gracias Sra. Alcaldesa.

SRA. ALCALDESSA
Bé, no sé si hi ha algú, algú vol..., sí.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. Evidentment, el problema que tenim al Gornal, i que
han manifestat els veïns, un dels greus és l’accessibilitat a l’abaixador del
Gornal, no és accessible. Fa anys, amb el Sr. Bermudo que ho sap, vam
parlar i es van fer propostes d’escales automàtiques a l’abaixador, va dir que
això no, abans de fer de l’AVE, però no és accessible. Evidentment, vostè Sra.
Alcaldessa anava a parlar amb Foment sobre el tema de vies, sobre el tema
de l’intercanviador, es va contemplar aquest tema, mentre que no es feien les
vies, el tema de l’accessibilitat de l’abaixador. Gràcies, res més.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Hombre, agradecer el tono, evidentemente, yo creo
que esa es la línea, menos discutir y más intentar echar una mano y, por lo
tanto, agradezco mucho su intervención. Yo creo que la Sra. Alcaldesa luego
va a hablar sobre el tema de las vías del tren, acabamos de tener una reunión
donde nos ha explicado su reunión con el Ministerio de Fomento, vamos a
intentar todos juntos a ver qué podemos hacer, y yo creo que la línea que hay
que trabajar es exactamente esa, estar todos de la mano, de hecho hay un
acuerdo, recuerdo que es del año 2011, que acordamos todos los grupos
políticos, de aquel famoso estudio para ver si se podían colocar aquellos
ascensores, de marzo del 2011, ya ha pasado más de un año. Y bueno, yo
creo que la línea de trabajo debería ser esa, la de todos los grupos políticos
estar a una, para intentar, en la medida de las posibilidades, porque, ya lo ha
dicho usted, la situación es la que es, pero al menos que los ascensores sí
que se pudieran colocar e instalar.
El Pla del Llobregat, recordará usted que lo trajimos también aquí en este
Pleno, yo creo que es una instalación que, lamentablemente, está sin usar y
no sabemos por qué, porque realmente creemos que la estructura está bien, y
se podría dar un uso bueno para el barrio.
Y respecto al resto de necesidades, evidentemente, nosotros, pues
contemplamos que son muy sensatas, las que ustedes plantean.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, muy breve. En primer lugar, para saludar a la Coordinadora y
compartiendo y también agradeciendo el tono y la dimensión de la
problemática. Yo creo que traen cuatro problemas que son cuatro situaciones
justas, cuatro reivindicaciones justas, y que se escapan a lo que es lo
cotidiano o lo ordinario, de la gestión ordinaria, sino cuatro temas, pues casi,
casi, de mandato, de prioridades en el Gornal. Y, por tanto, por un lado,

…/…

30

nuestro compromiso de hacerlo posible para dar vía de solución a cada uno,
en la medida de nuestra capacidad y de nuestras posibilidades para
resolverlos.
Evidentemente, el tema de Fomento, el tema nosotros lo elevamos a la mayor,
no renunciamos al soterramiento de las vías, que esa es la mayor, y por tanto,
exigimos, una vez más, al Ministerio de Fomento, que nos dé un calendario,
que nos dé un calendario de cuando piensa hacer efectivo el soterramiento
del mismo, y cuando conozcamos el calendario, si ese calendario, como nos
tememos, va a alargarse más de lo deseable, todavía más, el tema del
soterramiento. Evidentemente, mientras tanto, el barrio del Gornal necesita
mejorar la accesibilidad al transporte público, que es su conexión con el resto
de la ciudad y con el resto del mundo.
El tema del Pla es un tema histórico también, que, evidentemente, no
podemos permitir que la crisis alargue una solución definitiva para ese
equipamiento, el Gornal ha mejorado mucho, tiene equipamientos en marcha
muy importantes, como los que vienen relacionados con el Plan URBAN, pero
evidentemente, ahí tenemos un equipamiento que hoy ya el barrio le está
dando uso, pero que hay que dignificar y hay que ir trabajando con la
Generalitat, para ver de qué manera podemos solucionar ese tema.
De la L14, también hemos hablado en muchas ocasiones sobre esa cuestión,
hay que ver cómo le damos solución también a eso.
Y lo del campo de futbol, yo creo que es un tema también a darle salida, en
este mirar de qué manera se le puede dar salida en este mandado, porque,
evidentemente, la situación del campo de futbol y del Club de Futbol Gornal,
ha cambiado mucho en los últimos años, yo creo que está demostrando y está
haciendo una labor social muy importante de integración, no solamente
deportiva, sino de integración social de muchos chavales del barrio y de otras
zonas de la ciudad, y por tanto, hay que hacer lo posible para tener unas
instalaciones, pues a la altura del trabajo que está haciendo y a la altura del
barrio.
Por tanto, siendo conscientes todos, como decía también la representante de
la Coordinadora, de las dificultades actuales y del momento, creo que,
evidentemente, han situado cuatro temas que han de marcar prioridades en el
barrio, en los próximos meses y en los próximos años. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Belver.
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SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa. A ver, respecto de la primera cuestión que
planteaban, el tema de los ascensores y la accesibilidad a la estación, como
saben, nos hemos ido viendo repetidamente, nos hemos visto con gente de
RENFE, de ADIF, y de hecho, para el próximo 5 de julio, tenemos prevista una
reunión en la regidoría del distrito, con ustedes también, para ver cómo
podemos ir avanzando. Yo aquí les hago como mero transmisor, después de
haberlo visto, de haber hablado con ellos, de ver técnicamente qué se puede
hacer y que no, y cosas que ustedes ya saben, aparte de toda la problemática
en sí misma, entre otras cosas, por ejemplo, que los ascensores actualmente,
tal y como están conformados los andenes, no caben, tenemos un problema y
es que los trenes no son accesibles.
Entonces, el compromiso, no ya con Gornal, o con Bellvitge, o con Hospitalet,
de ADIF y RENFE, es que todos sus convoys de cercanías, en las líneas del
sur, las que pasan, en este caso, por el apeadero de Bellvitge, es que en el
año 2015, todos los convoys tengan al menos un coche, un vagón, que
permita la accesibilidad, con lo cual, lo que ellos plantean es, de qué nos sirve
tener accesible, de qué nos serviría tener accesibles los andenes, si no son
accesibles los trenes. Y luego, en el resto de estaciones, la distancia,
fundamentalmente, entre lo que son las puerta y el andén, es no sólo no
accesible, sino que incluso podría llegar a ser peligroso.
Entonces, bueno, estamos mirando a ver qué se puede hacer alrededor de
eso, estamos intentando mejorar la accesibilidad, no obstante, de lo que es la
calle, a la posición del vestíbulo de la estación, pero ya una vez en los
andenes, lo que plantean desde ADIF, pero bueno, como les digo, el día 5 de
julio nos vemos todos, nos vemos con ellos, a ver en qué avanzamos y qué
compromisos podemos arrancar por parte de ADIF, en ese sentido.
Respecto al IES Pla del Llobregat, es cierto, llevamos mucho tiempo dándole
vueltas, saben que ahí existía y existe, un problema jurídico-administrativo de
ver dónde está, porque es una de esas cosas que entre las administraciones
acaba en un limbo, y al final no se sabe dónde está, finalmente creo que
podemos asegurar que el propietario de tot plegat, de suelo e instalación, es
el INCASOL, y esto viene producido por una cuestión, miren que me voy
atrás, del año 1973, cuando se hizo el traspaso del entonces Ministerio, al
patrimonio a Cataluña. A partir de ahí, todo ha sido un lío administrativo y,
finalmente, lo que sí que parece claro, es que ahora mismo la titularidad es del
INCASOL. Entonces, a partir de ahí, ver qué hemos de hacer, si hemos de
hablar con el INCASOL, que nos cedan, que no nos cedan, que se hagan
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cargo, que descataloguen el edificio como edificio educativo, si ha de ser
edificio educativo, que se ponga en marcha, bueno, vamos a ver hasta dónde
podemos llegar con el INCASOL, con el tema del
IES Pla de Llobregat.
Respecto al tema del campo de futbol, antes de nada una acotación, felicitar a
la Unión Deportiva por el ascenso a 2ª catalana, que eso además, supongo,
complica el problema, sabes aquello de decir, felicidades, vaya problema nos
traen. Pero, a ver, ustedes saben cuál ha sido la historia, en el momento en el
que se acometió toda la reforma de los campos de futbol de la ciudad, en ese
campo no se acometió la reforma, porque la idea era que desapareciera. En
aquel momento, además, la entidad estaba en un proceso, por decirlo de
alguna manera, de ir minvando, de ir cada vez a menos, ese proceso se ha
invertido, ha ido a más, me consta que con el compañero Cristian Alcazar,
concejal de deportes, se está trabajando ya en ese tema, veremos qué tipo de
solución podemos dar, para afrontar el futuro con una cierta calma, con una
cierta tranquilidad y con una cierta perspectiva.
Seguramente, seguramente no, seguro, el 1 de septiembre, que es cuando
ustedes quisieran, no tendremos una solución, pero sí que hemos de ver,
bueno, cómo avanzamos, cómo miramos de solucionar las cuestiones que
hacen referencia al campo de futbol, y como decía el Sr. Salmerón, a la
importante labor, no sólo deportiva, sino social, y no sólo para el Gornal, sino
para el conjunto de la ciudad, que están haciendo como entidad, en ese
campo de futbol. Por tanto, no es un tema baladí, no es un tema solo de
campo de futbol o de si el vestuario está en mejores o peores condiciones,
sino que es una cuestión que va bastante más allá.
Y para el tema de la línea L14 del autobús, le cedo la palabra a mi compañero
Alfons Bonals, que les explicará cómo está la cuestión.

SR. BONALS
Bé, respecte a la petició que hi va haver per part de la Coordinadora, de la
modificació del circuit de la L14, en el moment que es va plantejar es va fer
una gestió amb l’autoritat del Transport Metropolità, i en aquell moment es va
dir que s’havia iniciat el procés del nou concurs per a la nova contracta.
També això va sortir en un Ple, que hi havia una moció del grup de
Convergència i Unió, que la van retirar en base a aquesta explicació. Ara, en
aquest moment, està a punt de sortir el concurs i sabrem quina és l’empresa
que se’n fa càrrec del servei, a partir que tinguem l’empresa que se’n faci
càrrec del servei, tornarem a reiniciar les gestions, per veure si podem arribar
a algun tipus d’acord, que ens permeti un desviament de la L14, perquè pugui
passar pel Barri del Gornal. I és el compromís que hem assumit amb vostès i
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en aquest Ple, i és la gestió que intentarem fer, un cop estigui feta la
concessió, que està a punt de sortir l’adjudicació.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Checa, Pedro Berjillo.

SR. P.B.
Vamos a ver, con respecto al tema de accesibilidad, nosotros, sobre el
terreno, hemos visto que, con muy poco dinero, podemos empezar a hacer
accesibilidad, y tenemos lo que es en la avenida Vilanova, una puerta de
acceso ya al andén. En cuanto a los ascensores, también hemos visto la
posibilidad técnicamente que se pueden instalar, y esto podemos discutirlo
perfectamente con ADIF, el día 5, y se lo podemos demostrar, como podemos
hacer accesibilidad en esta estación. Y, bueno, lo que intentamos es que nos
apoyéis y que ADIF que tire para adelante, porque el soterramiento de las vías
ya sabemos para cuando va, o sea, con las retalladas. Nada más.

SRA. ALCALDESSA
Bien, no sé si hay algún comentario más por parte de las entidades, en fin, a
ver, yo creo que está bien que, a pesar de que hay gente que piensa que los
ciudadanos han tirado la toalla, que no van a luchar, que están desanimados,
bueno, pues está bien que esta ciudad, que es una ciudad importante y una
gran ciudad, se continúe en la reivindicación, continúe en la lucha, como decía
antes la Sra. Checa, y que, bueno, pues se tengan en cuenta las necesidades
de un barrio, como es el barrio del Gornal. Un barrio que, hombre, a ver,
normalmente sólo traemos aquí los aspectos negativos y los aspectos
pendientes de lo que se ha hecho o no se ha hecho en un barrio, y sabéis
perfectamente que llevamos tiempo trabajando conjuntamente, viendo de qué
forma, cómo, qué equipamientos, cuáles eran las necesidades del barrio del
Gornal, se ha puesto todo en planificación, hay cosas que, evidentemente,
dependían de otras administraciones, otras que eran más propias del
Ayuntamiento, y creo que, en fin, en algunos temas hemos ido al ritmo que era
deseable, seguramente siempre más lentos de lo que nos gustaría a todos, a
mí la primera, y en otras cuestiones todavía no están algunas cosas resueltas.
A ver, aquí se han planteado algunas cuestiones, por ejemplo el tema del
campo de futbol, lo comentaba el Sr. Belver, éste ha sido un tema, si queréis,
un poco sobrevenido, es decir, llegamos a un acuerdo de configuración en los
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temas deportivos, en los temas sociales, etc, éste era un espacio que
habíamos definido de otra forma, ahora, es cierto y es así, es decir, el barrio
ha generado una dinámica deportiva, en la que ese espacio, pues, en fin, es
no solamente necesario, sino que yo diría casi imprescindible, y que
comparativamente con el resto de las instalaciones, del resto de los barrios de
la ciudad, no se modificó, precisamente porque habíamos convenido que este
era un campo de futbol que iba a desaparecer. La realidad es que no
solamente no va a desaparecer, sino que parece necesaria una mejora de sus
instalaciones, y eso es lo que ahora, en estos momentos, y a pesar de la
complejidad del momento, deberemos ver con realismo, yo no os voy a
engañar, lo sabéis, cuándo será posible o cuándo será viable que podamos
asumir esa inversión y ese cambio de todo lo que era el planeamiento que lo
rodeaba.
Yo, simplemente, porque a ver, yo creo que hay cosas que se pueden explicar
y hay otras cosas que no se pueden explicar, y no es porque sean ni ocultas,
ni secretas, pero creo que, bueno, las cosas necesitan su curso. El tema de la
accesibilidad de las vías o de la accesibilidad de RENFE en la estación de
Bellvitge-Gornal, evidentemente es un tema no resuelto, es un tema no
resuelto porque es cierto que había y que hay, yo no, a ver, yo me niego y
aconsejo a todo el mundo que no hable en pasado, existe un compromiso
institucional entre este Ayuntamiento, la Generalitat de Catalunya, y el
Ministerio de Fomento, para transformar todo ese trazado de vías a la llegada
a Barcelona, que llega por Hospitalet, y que eso, evidentemente, nadie creo
que haya renunciado, yo, como mínimo, ni yo, ni los grupos municipales de
este Consistorio, debemos hablar en pasado, existe ese compromiso.
También es cierto que existe un problema de accesibilidad y que ese es un
tema que tenemos que ver de qué forma, a ver, yo, con todo mi cariño, está
bien que vosotros miréis de buscar soluciones técnicas, pero para eso están
los técnicos, y de momento una solución técnica no ha existido, al menos que
yo sea consciente. Eso no quiere decir que no pueda existir, porque también,
afortunadamente, las cosas evolucionan, y lo que hoy parece imposible,
bueno, pues en un momento determinado aparece una solución técnica
factible, que se puede utilizar en el caso de esta estación.
Tenéis reunión el día 5, por tanto, entiendo que, bueno, pues el Ministerio, que
por parte del Ayuntamiento y por parte de los vecinos hay una voluntad de
estudiar ese aspecto y de, en todo caso, buscar soluciones que realmente
sean efectivas. Lo que no tendría ningún sentido, también lo digo aquí, en fin,
siendo muy realistas, no tiene ningún sentido que llegue una persona con silla
de ruedas a un andén y que luego no se pueda montar en el tren, sería muy
penoso, es decir, creo que vale la pena que sepamos bien, bien, para no
crearnos falsas expectativas, saber bien, bien, cuales son, dijéramos, los
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elementos que, en este momento, se disponen, desde un punto de vista de la
accesibilidad.
Y este es un factor que, evidentemente, si la obra hubiera empezado en el
tiempo que estaba previsto, que iniciábamos obras en el 2010, pues
seguramente nadie hubiéramos planteado ahora este tema de la
accesibilidad. Y yo quiero aprovechar, porque hay otras cuestiones que
también están pendientes en esta ciudad, relacionadas al transporte, en el
que se mueven muchísimas personas, como es la estación de Just Oliveres,
en la que creo que también es uno de los temas pendientes, de los pocos
temas pendientes que hay en la ciudad, pero en los que creo que tenemos
que mantener una posición unánime por parte de la ciudad, por parte de los
grupos políticos, por parte de todo el mundo, para reivindicar que esa
accesibilidad sea realmente, en fin, realizada lo antes posible.
Por tanto, creo que, a ver, los temas están orientados, están discutidos, creo
que es bueno que también se venga al Pleno y se comenten las cuestiones,
pero creo que, en beneficio de los ciudadanos de Gornal, lo más práctico es
tener reuniones de trabajo, que ya sé que las tenéis, con la concejalía del
distrito, con las diferentes áreas municipales, para ir avanzando en los
diferentes temas, que aunque parezca que van muy lentos, pero que se van
trabajando poco a poco y se irán solucionando poco a poco.
Bien, si no hay nada más, pasaríamos ya a la parte resolutoria del Pleno.

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, pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, ens donem per assabentats del punt 4, votem en contra del 5 i ens
abstenim del 6 al 21, al 22, perdó.
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SRA. ALCALDESSA
No, 21, sí, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Ens donem per assabentats del 4 i votem favorablement de la resta.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Ens donem per assabentats en el número 4, votem
favorablement en el 5 i el 6, ens abstenim del 7 al número 16, votem
favorablement en el 17, i favorablement també en el 18, 19 i 20.

SRA. ALCALDESSA
I el 21?

SRA. BORRÀS
Perdó, votem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, en nom del grup popular, ens donem per assabentats del dictamen quart,
abstenció dels dictamen cinquè al vint, excepte els dictàmens 12 i 14 que
votem en contra. Votem en contra dels dictàmens 12 i 14, perquè fan
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referència a la posada en marxa dels mitjans de comunicació locals, així com
per cobrir les despeses d’explotació d’aquest mitjà de comunicació, per aquest
any.
Votem en contra, perquè no estem davant del que considerem uns mitjans de
comunicació de la ciutat, segons l’acord del Ple del mes de desembre, el
govern de la ciutat es va comprometre a què aquest nou projecte de mitjans
de comunicació, seria obert i participatiu, en el Ple del 20 de desembre, el
mateix Sr. Salmerón va dir:” y se abre un proceso en el que vamos a participar
todos, en el que van a participar los trabajadores de la empresa pública La
Farga, también en la definición de esos medios de comunicación, en el que
vamos a participar los grupos políticos” y a respuesta de alguien de aquí del
Consistorio decía: “usted dice que no, yo le digo que sí, si no quiere participar,
no participarà, y en el que van a participar también las entidades, en la
definición de ese proceso”. Es la página 36 del Acta de Pleno de 20 de
diciembre de 2011.
Bé, doncs el nostre grup volia participar i no ens han deixat, jo no sé quines
entitats també de la ciutat han participat o no han participat, per tant,
considerem que estem davant d’un projecte que no és el projecte de ciutat,
perquè no ens han deixat participar a la resta de grups polítics i, per tant, no
ens sentim copartíceps d’aquest projecte i votem en contra.
I votem a favor del dictamen número 21.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Si no, passem a la Comissió
Permanent d’Espai Públic.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 4.PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
NÚM. 5236 DE 12 DE JUNY DE 2012, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA
PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
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
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figuren en la seva part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans
de govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article
122.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim
Local., previ dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, dóna
compte al Ple del Decret de l’Alcaldia número 5236 de 12 de juny de 2012,
que literalment diu:
“DECRET PEL QUAL ES MODIFICA LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
ATÈS que per Decret d’aquesta alcaldia núm.9383, de 12 de desembre de
2011, es va acordar la nova composició de la Junta de Govern Local, com a
part del procés d’adaptació de l’organització municipal a les previsions legals
del règim de gran població. L’esmentat Decret també recollia la delegació de
competències de l’alcaldia en aquest òrgan i el règim de sessions ordinàries
de la Junta de Govern Local.
ATÈS que aquest Decret va ser publicat en el BOP de 28.12.2011, i es va
donar compte al Ple en la sessió de 20 de desembre de 2011.
VIST que el dispositiu onzè del Decret determinava que les sessions
ordinàries de la Junta de Govern Local tindrien lloc el segon i quart dimarts de
cada mes, a l’hora que es convoqués per aquesta alcaldia.
VISTA la provisió de l’alcaldia que determina que per millorar l’agilitat en la
gestió del govern municipal s’aconsella establir una nova periodicitat de les
sessions de la Junta de Govern Local és per això que disposo es tramiti per
part de la Vicesecretaria- Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local la
modificació de l’actual règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern
Local per tal d’establir una periodicitat setmanal.
VIST l'informe de la Vicesecretaria- Secretària Tècnica de la Junta de Govern
Local de 7 de juny de 2012 (L'H 30/2012).
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 124.4 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 18.4
del Reglament Orgànic de Govern i Administració de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, publicat en el BOP de 12 de gener de 2012.
HE RESOLT:
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PRIMER.- Modificar, amb efectes de la data del present decret, el règim de
celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local que es va
determinar a l’apartat onzè del Decret núm. 9383/2011, de 12 de desembre,
en el sentit següent:
“Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc amb
periodicitat setmanal, cada dimarts, a l’hora que es fixi en la convocatòria,
entre les 9.00 i les 11.00 hores. Cas que el dimarts sigui festiu, la sessió tindrà
lloc el següent dia hàbil. No tindran lloc sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local els dimarts compresos dins de la setmana santa i la setmana de
Nadal; així com els corresponents dins del mes d’ agost”.
SEGON.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Butlletí Municipal i en el Tauler d’anuncis de la Corporació per donar la
mateixa publicitat que el decret que es modifica.
TERCER.- Notificar aquest acord als membres que integren la Junta de
Govern Local, als diferents grups municipals, als òrgans directius municipals, a
la Intervenció i a la Tresoreria.
QUART.- Donar compte al Ple, en la primera sessió que tingui lloc, pel seu
coneixement i efectes, i en compliment del que disposa l'article 122.2.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local.”

HISENDA I RECURSOS GENERALS

PER RESOLDRE, A FAVOR DE LES HABILITACIONS
DICTAMEN 5.DE LES ÀREES, LES DISCREPÀNCIES ENTRE AQUESTES I LA
INTERVENCIÓ GENERAL PER OBJECCIONS OPOSADES EN INFORMES
DE FISCALITZACIÓ, PER INADEQUACIÓ DE PARTIDA.
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; amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 2 vots en contra dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
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ATÈS que la Intervenció General, en data 20 de març de 2012, ha emès
informe expressant la seva disconformitat, per aplicació inadequada de la
partida pressupostària, respecte de la factura número 95276132 de 19
d’octubre de 2011, de l’empresa EL CORTE INGLÉS SA, per import de 817,89
euros, factura inclosa a l’ADO núm. 110048827 i imputada a la partida
05.3130.221.09.00.
VIST l’informe emès al respecte pel Cap de la Secció Econòmic Administrativa
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, i Habilitat de l’Àrea gestora,
proposant la resolució de la discrepància a favor de les actuacions realitzades
per l’Habilitació de l’Àrea de Benestar Social.
ATÈS que la Intervenció General, en data 20 de març de 2012, ha emès
informe expressant la seva disconformitat, per aplicació inadequada de la
partida pressupostària, respecte de la factura número F524380 de 23 de
novembre de 2011, de l’empresa INFORMATICA I COMUNICACIONS
TARRAGONA SA, per import de 771,48 euros, factura inclosa a l’ADO núm.
110049613 i imputada a la partida 04.9230.220.02.00.
VIST l’informe emès al respecte pel Cap de la Secció Econòmic Administrativa
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, i Habilitat de l’Àrea gestora,
proposant la resolució de la discrepància a favor de les actuacions realitzades
per l’Habilitació de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals.
VIST l’informe jurídic i la documentació que integra l’expedient administratiu.
VISTES les competències atribuïdes al Ple Municipal per l’art. 217.2 a) del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència i Economia,
ACORDA:
Primer.- RESOLDRE, de conformitat amb el que disposa l’art. 217.2 a) del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a favor de l’Habilitació de l’Àrea
de Benestar Social i les objeccions oposades per la Intervenció General en
l’exercici de funció fiscalitzadora:
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-

Informe de la Intervenció General, de data 20 de març de 2012, de
disconformitat, per aplicació inadequada de la partida pressupostària,
respecte de la factura número 95276132 de 19 d’octubre de 2011, de
l’empresa EL CORTE INGLÉS SA, per import de 817,89 euros, factura
inclosa a l’ADO núm. 110048827 i imputada a la partida
05.3130.221.09.00.

Segon.- RESOLDRE, de conformitat amb el que disposa l’art. 217.2 a) del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a favor de l’Habilitació de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Generals i les objeccions oposades per la Intervenció en
l’exercici de funció fiscalitzadora:
-

Informe de la Intervenció General, de data 20 de març de 2012, de
disconformitat, per aplicació inadequada de la partida pressupostària,
respecte de la factura número F524380 de 23 de novembre de 2011,
de l’empresa INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA SA,
per import de 771,48 euros, factura inclosa a l’ADO núm. 110049613 i
imputada a la partida 04.9230.220.02.00.

Tercer.- Notificar la resolució d’aquestes discrepàncies a la Intervenció
General, a l’Habilitació de l’Àrea de Benestar Social i a l’Habilitació de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Generals.

PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
DICTAMEN 6.L’AJUNTAMENT,
PER
UN
IMPORT
DE
14.301,24
EUROS,
CORRESPONENTS A DIVERSES FACTURES PRESENTADES PER LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN ASEPEYO SLU, EN CONCEPTE DELS
SERVEIS DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT REALITZATS DURANT ELS
MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2011 (RC-5/12).
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. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS que per Provisió de la tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals s’ha disposat iniciar l’expedient administratiu per procedir al
reconeixement de les obligacions derivades de les següents factures, emeses
per l’empresa SOCIEDAD DE PREVENCIÓN ASEPEYO SLU, en concepte de
serveis de vigilància de la salut durant els mesos de novembre i desembre de
2011:
Factura número
SPAA2011012735
SPBE2011002169
SPBE2011002566
SPBE2011002567
SPBE2011002780
SPBE2011002781
SPBE2011002782
SPBE2011002783
SPAA2011014587

Data factura
03/11/2011
28/09/2011
27/10/2011
27/10/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
16/12/2011

Import en euros
569,70
2.551,78
2.085,59
518,05
42,51
3.423,11
3.822,12
110,60
1.177,78

ATÈS que l’import total de les factures dels treballs realitzats és de 14.301,24
euros.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits
com a conseqüència dels serveis realitzats, pel que s’hauria de reconèixer els
crèdits a favor de l’empresa que va executar els treballs.
ATÈS que l’abonament de les despeses derivades, per un import total de
14.301,24 euros, es podrà formalitzar a càrrec de la partida 02.9200.227.06.50
del pressupost municipal de 2012, segons certificat d’existència de crèdit núm.
120018996 de data 14 de maig de 2012, emès per la Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència i Economia,
ACORDA:
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Primer.- APROVAR, en virtut de l’article 65 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les
conversions administratives de les actuacions administratives corresponents a
les despeses derivades dels serveis de vigilància de la salut (RC-5/12).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de la
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN ASEPEYO SLU, Número d’Identificació Fiscal
B64206535, per les següents factures en concepte de serveis de vigilància de
la salut durant els mesos de novembre i desembre de 2011 i per un import
total de 14.301,24 euros:
Factura número
SPAA2011012735
SPBE2011002169
SPBE2011002566
SPBE2011002567
SPBE2011002780
SPBE2011002781
SPBE2011002782
SPBE2011002783
SPAA2011014587

Data factura
03/11/2011
28/09/2011
27/10/2011
27/10/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
16/12/2011

Import en euros
569,70
2.551,78
2.085,59
518,05
42,51
3.423,11
3.822,12
110,60
1.177,78

Tercer.- Els crèdits reconeguts l’acord anterior, per un import total de
14.301,24 euros, es podrà formalitzar a càrrec de la partida 02.9200.227.06.50
del pressupost municipal de 2012, segons certificat d’existència de crèdit núm.
120018996 de data 14 de maig de 2012, emès per la Intervenció General.
Quart.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que
disposa el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a la SOCIEDAD DE PREVENCIÓ
ASEPEYO SLU, a la Secció de Gestió Econòmica i Administració i als serveis
tècnics municipals.

DICTAMEN 7.PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIONS DE
CRÈDITS 76/2012 EN LA MODALITAT DE TRANSFERENCIES DE
CREDITS.
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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
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 la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, en
data 7 de juny 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
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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 SIS
MIL EUROS (6.000.-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
76/2012, en la modalitat de TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, dins els
pressupostos generals de l’exercici vigent, per un import de SIS MIL EUROS
(6.000.-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
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.

DICTAMEN 8.PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIONS DE
CRÈDITS 83/2012 EN LA MODALITAT DE TRANSFERENCIES DE
CREDITS.
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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
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 la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, en
data 7 de juny 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.
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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
TRENTA MIL CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (30.050,60.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
83/2012, en la modalitat de TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, dins els
pressupostos generals de l’exercici vigent, per un import de TRENTA MIL
CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (30.050,60.-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
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.

DICTAMEN 9.PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIONS DE
CRÈDITS 84/2012 EN LA MODALITAT DE TRANSFERENCIES DE
CREDITS.
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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
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 la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, en
data 7 de juny 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
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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 d’ONZE
MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS (11.574,74 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
84/2012, en la modalitat de TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, dins els
pressupostos generals de l’exercici vigent, per un import de d’ONZE MIL
CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS (11.574,74 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
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.

DICTAMEN 10.PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS 86/2012 EN LA MODALITAT DE BAIXES PER ANUL·LACIÓ –
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CRÈDIT EXTRAORDINARI.
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 el Pressupostos Generals per l’exercici 2012 en aplicació del que
preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i
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 l’article 175 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 i que fa
referència a la possibilitat de tramitació per part de la Corporació Municipal
d’expedients de modificació de crèdits en la modalitat de baixa per anul·lació
de crèdits sempre que això no pertorbi el servei.
ATÈS que la Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Recursos Generals, en data 8 de
juny 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 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 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 177.2 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 preceptius de l’Àrea Gestora, es procedeix a transferir la xifra de
CENT NORANTA-SIS MIL VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS
(196.008,35 EUROS), a les partides pressupostàries que en el propi expedient
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incoat s’indiquen i que és objecte del present dictamen.
VIST l’article 179.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el que
es determina que les Entitats Locals regularan en les seves Bases d’execució
del Pressupost Municipal el règim de transferències establint, en cada cas,
l’òrgan competent per autoritzar-les; així com l’article 7.2.b) de les Bases
d’execució del Pressupost Municipal de l’exercici de 2012 aprovades per
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el 20 de desembre de 2011 pel qual
s’atribueixen les competències en matèria de tramitació dels expedients de
modificació de crèdits, en la seva modalitat de Baixes per anul·lació en
l’Ajuntament Ple.
VISTA la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
Títol VI, Capítol 1 articles 162 i següents, sobre el Pressupost i les serves
modificacions, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el qual aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Reial Decret
500/1990 de 20 d’abril; així com l’article 7.1 de les Bases d’execució del
Pressupost vigent .
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 19
de juny de 2012,
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR les BAIXES PER ANUL·LACIÓ que figuren en
l’expedient de modificació de crèdits nº 86/2012, xifrada en CENT NORANTASIS MIL VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (196.008,35 EUROS).
SEGON.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
86/2012, en la seva modalitat de CRÈDIT EXTRAORDINARI, finançat a través
de l’esmentada Baixa per anul·lació per import de CENT NORANTA-SIS MIL
VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (196.008,35 EUROS), dins dels
pressupostos Generals de l’exercici vigent d’acord amb les aplicacions
pressupostàries que consten en l’expedient incoat objecte del present
dictamen.
TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que
s’hagin produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en
compliment del que disposen els articles 169, 170 I 171 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.
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QUART.- 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 del Departament de
Governació) en compliment del que disposen els articles 169,170 i 171 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.
CINQUÈ.- 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 la seva complementació
comptable

PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
DICTAMEN 11.CRÈDITS 85/2012 EN LA MODALITAT DE BAIXES PER ANUL·LACIÓ –
CRÈDIT EXTRAORDINARI.
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 el Pressupostos Generals per l’exercici 2012 en aplicació del que
preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i
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 l’article 175 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 i que fa
referència a la possibilitat de tramitació per part de la Corporació Municipal
d’expedients de modificació de crèdits en la modalitat de baixa per anul·lació
de crèdits sempre que això no pertorbi el servei.
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ATÈS que la Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Recursos Generals, en data 8 de
juny 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 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 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 177.2 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 preceptius de l’Àrea Gestora, es procedeix a transferir la xifra de
CENT NORANTA-SIS MIL VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
(196.008,34 EUROS), a les partides pressupostàries que en el propi expedient
incoat s’indiquen i que és objecte del present dictamen.
VIST l’article 179.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el que
es determina que les Entitats Locals regularan en les seves Bases d’execució
del Pressupost Municipal el règim de transferències establint, en cada cas,
l’òrgan competent per autoritzar-les; així com l’article 7.2.b) de les Bases
d’execució del Pressupost Municipal de l’exercici de 2012 aprovades per
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el 20 de desembre de 2011 pel qual
s’atribueixen les competències en matèria de tramitació dels expedients de
modificació de crèdits, en la seva modalitat de Baixes per anul·lació en
l’Ajuntament Ple.
VISTA la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
Títol VI, Capítol 1 articles 162 i següents, sobre el Pressupost i les serves
modificacions, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el qual aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Reial Decret
500/1990 de 20 d’abril; així com l’article 7.1 de les Bases d’execució del
Pressupost vigent.
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 19
de juny de 2012,
ACORDA :
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PRIMER.- APROVAR les BAIXES PER ANUL·LACIÓ que figuren en
l’expedient de modificació de crèdits nº 85/2012, xifrada en CENT NORANTASIS MIL VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (196.008,34
EUROS).
SEGON.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
85/2012, en la seva modalitat de CRÈDIT EXTRAORDINARI, finançat a través
de l’esmentada Baixa per anul·lació per import de CENT NORANTA-SIS MIL
VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (196.008,34 EUROS), dins
dels pressupostos Generals de l’exercici vigent d’acord amb les aplicacions
pressupostàries que consten en l’expedient incoat objecte del present
dictamen.
TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que
s’hagin produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en
compliment del que disposen els articles 169, 170 I 171 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.- 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 del Departament de
Governació) en compliment del que disposen els articles 169,170 i 171 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.
CINQUÈ.- 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 la seva complementació
comptable

PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
DICTAMEN 12.CRÈDITS 89/2012 EN LA MODALITAT DE BAIXES PER ANUL·LACIÓ –
CRÈDIT EXTRAORDINARI.
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 6 vots en contra dels representants del
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PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 6 vots
d’abstenció 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 el Pressupostos Generals per l’exercici 2012 en aplicació del que
preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i
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 l’article 175 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 i que fa
referència a la possibilitat de tramitació per part de la Corporació Municipal
d’expedients de modificació de crèdits en la modalitat de baixa per anul·lació
de crèdits sempre que això no pertorbi el servei.
ATÈS que la Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Recursos Generals, en data 11 de
juny 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 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 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 177.2 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 preceptius de l’Àrea Gestora, es procedeix a transferir la xifra de
QUARANTA-CINC MIL EUROS (45.000,- EUROS), a les partides
pressupostàries que en el propi expedient incoat s’indiquen i que és objecte
del present dictamen.
VIST l’article 179.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el que
es determina que les Entitats Locals regularan en les seves Bases d’execució
del Pressupost Municipal el règim de transferències establint, en cada cas,
l’òrgan competent per autoritzar-les; així com l’article 7.2.b) de les Bases
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d’execució del Pressupost Municipal de l’exercici de 2012 aprovades per
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el 20 de desembre de 2011 pel qual
s’atribueixen les competències en matèria de tramitació dels expedients de
modificació de crèdits, en la seva modalitat de Baixes per anul·lació en
l’Ajuntament Ple.
VISTA la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
Títol VI, Capítol 1 articles 162 i següents, sobre el Pressupost i les serves
modificacions, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el qual aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Reial Decret
500/1990 de 20 d’abril; així com l’article 7.1 de les Bases d’execució del
Pressupost vigent .
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 19
de juny de 2012,
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR les BAIXES PER ANUL·LACIÓ que figuren en
l’expedient de modificació de crèdits nº 89/2012, xifrada en QUARANTA-CINC
MIL EUROS (45.000,- EUROS).
SEGON.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
89/2012, en la seva modalitat de CRÈDIT EXTRAORDINARI, finançat a través
de l’esmentada Baixa per anul·lació per import de QUARANTA-CINC MIL
EUROS (45.000,- EUROS), dins dels pressupostos Generals de l’exercici
vigent d’acord amb les aplicacions pressupostàries que consten en l’expedient
incoat objecte del present dictamen.
TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que
s’hagin produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en
compliment del que disposen els articles 169, 170 I 171 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.- 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 del Departament de
Governació) en compliment del que disposen els articles 169,170 i 171 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.
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CINQUÈ.- 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 la seva complementació
comptable

DICTAMEN 13.PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS 87/2012 EN LA MODALITAT DE BAIXES PER ANUL·LACIÓ –
CRÈDIT EXTRAORDINARI.
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 el Pressupostos Generals per l’exercici 2012 en aplicació del que
preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i
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 l’article 175 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 i que fa
referència a la possibilitat de tramitació per part de la Corporació Municipal
d’expedients de modificació de crèdits en la modalitat de baixa per anul·lació
de crèdits sempre que això no pertorbi el servei.
ATÈS que la Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Recursos Generals, en data 11 de
juny 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 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.

…/…

58

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 177.2 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 preceptius de l’Àrea Gestora, es procedeix a transferir la xifra de
SET MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS (7.194,43 EUROS), a les partides pressupostàries que en el propi
expedient incoat s’indiquen i que és objecte del present dictamen.
VIST l’article 179.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el que
es determina que les Entitats Locals regularan en les seves Bases d’execució
del Pressupost Municipal el règim de transferències establint, en cada cas,
l’òrgan competent per autoritzar-les; així com l’article 7.2.b) de les Bases
d’execució del Pressupost Municipal de l’exercici de 2012 aprovades per
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el 20 de desembre de 2011 pel qual
s’atribueixen les competències en matèria de tramitació dels expedients de
modificació de crèdits, en la seva modalitat de Baixes per anul·lació en
l’Ajuntament Ple.
VISTA la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
Títol VI, Capítol 1 articles 162 i següents, sobre el Pressupost i les serves
modificacions, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el qual aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Reial Decret
500/1990 de 20 d’abril; així com l’article 7.1 de les Bases d’execució del
Pressupost vigent .
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 19
de juny de 2012,
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR les BAIXES PER ANUL·LACIÓ que figuren en
l’expedient de modificació de crèdits nº 87/2012, xifrada en SET MIL CENT
NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (7.194,43
EUROS).
SEGON.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
87/2012, en la seva modalitat de CRÈDIT EXTRAORDINARI, finançat a través
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de l’esmentada Baixa per anul·lació per import de SET MIL CENT NORANTAQUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (7.194,43 EUROS),
dins dels pressupostos Generals de l’exercici vigent d’acord amb les
aplicacions pressupostàries que consten en l’expedient incoat objecte del
present dictamen.
TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que
s’hagin produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en
compliment del que disposen els articles 169, 170 I 171 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.- 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 del Departament de
Governació) en compliment del que disposen els articles 169,170 i 171 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.
CINQUÈ.- 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 la seva complementació
comptable

PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIONS DE
DICTAMEN 14.CRÈDITS 90/2012 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 6 vots en contra dels representants del
PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 6 vots
d’abstenció 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:
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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
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 la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, en
data 12 de juny 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 CENT
ONZE MIL NOU-CENTS VINT EUROS (111.920,- 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:

…/…

61

PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
90/2012, en la modalitat de TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, dins els
pressupostos generals de l’exercici vigent, per un import de CENT ONZE MIL
NOU-CENTS VINT EUROS (111.920,- 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
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

PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
DICTAMEN 15.CRÈDITS 95/2012 EN LA MODALITAT DE BAIXES PER ANUL·LACIÓ –
CRÈDIT EXTRAORDINARI.
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:
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ATÈS que l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el 20 de desembre de 2011,
va aprovar el Pressupostos Generals per l’exercici 2012 en aplicació del que
preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i
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 l’article 175 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 i que fa
referència a la possibilitat de tramitació per part de la Corporació Municipal
d’expedients de modificació de crèdits en la modalitat de baixa per anul·lació
de crèdits sempre que això no pertorbi el servei.
ATÈS que la Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Recursos Generals, en data 18 de
juny 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 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 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 177.2 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 preceptius de l’Àrea Gestora, es procedeix a transferir la xifra de
CINQUANTA-SET MIL SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTAVUIT CÈNTIMS (57.736,98 EUROS), a les partides pressupostàries que en el
propi expedient incoat s’indiquen i que és objecte del present dictamen.
VIST l’article 179.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el que
es determina que les Entitats Locals regularan en les seves Bases d’execució
del Pressupost Municipal el règim de transferències establint, en cada cas,
l’òrgan competent per autoritzar-les; així com l’article 7.2.b) de les Bases
d’execució del Pressupost Municipal de l’exercici de 2012 aprovades per
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el 20 de desembre de 2011 pel qual
s’atribueixen les competències en matèria de tramitació dels expedients de
modificació de crèdits, en la seva modalitat de Baixes per anul·lació en
l’Ajuntament Ple.
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VISTA la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
Títol VI, Capítol 1 articles 162 i següents, sobre el Pressupost i les serves
modificacions, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el qual aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Reial Decret
500/1990 de 20 d’abril; així com l’article 7.1 de les Bases d’execució del
Pressupost vigent .
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 19
de juny de 2012,
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR les BAIXES PER ANUL·LACIÓ que figuren en
l’expedient de modificació de crèdits nº 95/2012, xifrada en CINQUANTA-SET
MIL SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
(57.736,98 EUROS).
SEGON.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
95/2012, en la seva modalitat de CRÈDIT EXTRAORDINARI, finançat a través
de l’esmentada Baixa per anul·lació per import de CINQUANTA-SET MIL SETCENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (57.736,98
EUROS), dins dels pressupostos Generals de l’exercici vigent d’acord amb les
aplicacions pressupostàries que consten en l’expedient incoat objecte del
present dictamen.
TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que
s’hagin produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en
compliment del que disposen els articles 169, 170 I 171 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.- 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 del Departament de
Governació) en compliment del que disposen els articles 169,170 i 171 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.
CINQUÈ.- 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 la seva complementació
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comptable

DICTAMEN 16.PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIONS DE
CRÈDITS 97/2012 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
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, així com l’article 10 de les esmentades Bases d’Execució que fa
referència a especialitats en la gestió de crèdits i concretament a les despeses
per inversions.
ATÈS que la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, en data 18 de
juny 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.
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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 CINC
MIL SIS-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (5.617,62
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’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Hisenda :
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
97/2012, en la modalitat de TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, dins els
pressupostos generals de l’exercici vigent, per un import de CINC MIL SISCENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (5.617,62
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
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.
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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.

DICTAMEN 17.PER
CEDIR,
DE
MANERA
GRATUÏTA,
A
L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT, L’ÚS DE LA FINCA
ANOMENADA L’AVANÇADA, SITUADA EN EL CARRER ANTONI GAUDÍ,
NÚM. 3-5, DE CORBERA, PERQUÈ SIGUI DESTINADA A CASAL DE LA
JOVENTUT I LLOC D’ACTIVITATS MUNICIPALS DE CULTURA I
D’EDUCACIÓ.
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 la Junta de Govern Local, amb data 28 de setembre de 2010, va
resoldre cedir, gratuïtament, a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’ús de la
finca situada en el carrer Antoni Gaudí, 3, de Corbera, perquè fos destinada a
casal de la joventut, i a activitats municipals de cultura, per un termini d’un
any, comptat a partir de la notificació de l’acord municipal que l’autoritzi, amb
les condicions següents:
a) La finca s’ha de destinar exclusivament a l’ús previst, de manera que la
cessió quedarà sense efecte si es destina, totalment o parcialment, a activitats
diferents.
b) El termini de la cessió és d’1 any, comptat a partir de la notificació de
l’acord municipal que l’autoritzi.
c) La cessió en ús s’entén gratuïta; no obstant això, el cessionari està obligat a
mantenir l’edifici en bon estat de conservació, i a fer, al seu càrrec, les
reparacions necessàries.
En el cas d’obres o instal·lacions que afectin elements fixos de l’immoble, o en
puguin afectar l’estructura o la distribució cal l’autorització prèvia de
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l’Ajuntament de l’Hospitalet.
d) El cost dels serveis que la finca proporcioni i que siguin de lliure utilització
per part del cessionari, com la calefacció, l’aigua, el gas, l’electricitat, el
telèfon, etc., són del seu càrrec. També són al seu càrrec la totalitat dels
tributs, preus públics i privats que es derivin de la finca.
e) El cessionari s’obliga a tenir al dia les llicències i autoritzacions
d’organismes competents que calguin per al desenvolupament de l’activitat. I
es farà càrrec de les assegurances necessàries per cobrir danys o
desperfectes que puguin ocasionar-se a les persones i/o als béns, així com la
responsabilitat civil que pugui derivar-se tant de l’ocupació i ús que per la
present s’autoritza com de l’estat físic de la finca.
f) Ambdues parts reconeixen expressament i recíprocament que l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat, cessionari, no està en relació de dependència
respecte de l’Ajuntament de l’Hospitalet, cedent, i que aquest no dirigeix les
activitats a realitzar en la finca, ni les confia al cessionari, ni presta conformitat
o aquiescència, sinó que es limita a cedir la finca, per la qual cosa no es fa
responsable ni directament, ni subsidiàriament dels danys tant materials com
personals o morals que per acció o omissió de qualsevol mena puguin produirse en la finca.
g) L’Ajuntament podrà reclamar el bé abans del termini assenyalat, per causes
d’interès públic sobrevingudes, amb el requeriment previ d’un mes d’antelació.
S’exclou en aquest cas l’obligació d’indemnitzar el cessionari per l’extinció
anticipada.
ATÈS que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, havent transcorregut el
termini de la cessió i estant interessat en seguir fent ús de la finca esmentada,
en sol·licita, novament, la cessió d’ús, de manera gratuïta, per destinar-la a
casal de la joventut i per fer-hi activitats municipals de cultura i d’educació, en
les mateixes condicions que es venien gaudint, i per un període de 10 anys.
ATÈS que la finca esmentada consta inscrita en el Llibre inventari de béns en
el foli 83 del tom 8.1, amb la qualificació jurídica de bé patrimonial, i valorada
en 196.132,49 €.
ATÈS que estat exposat al públic segons edicte en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de data 12 de març de 2012.
ATÈS que la tinenta d’alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, amb data 23 de
febrer de 2012, comunica que, tot i que l’Ajuntament de Corbera sol·licita la
cessió de l’ús per 10 anys, la cessió sigui per un any, atès que està en estudi

…/…

68

la utilització dels béns de propietat municipal a mig i llarg termini.
ATÈS que l’Ajuntament de Corbera està conforme que la cessió de l’ús de la
dita finca sigui per un any.
ATÈS que l’Ajuntament de Corbera, des de la data de finalització del
contracte, 21 d’octubre de 2011, ha continuat desenvolupant les activitats
educatives organitzades pel propi Ajuntament –Aula Oberta- i les organitzades
per les entitats de Corbera que ocupen espais concertats a l’immoble, i
assumint totes les despeses relatives als consums dels serveis.
VIST l’informe de la cap de la secció de Patrimoni, Assegurances i
Responsabilitat Patrimonial de 8 de juny de 2012.
VIST que la competència, segons l’article 221.2 del Decret legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i 73 del Reglament del patrimoni, és del Ple 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. Considerar com a pròrroga tàcita el període transcorregut des del 21
d’octubre de 2011, data de finalització de la cessió de l’ús de la finca
l’Avançada, fins la data d’aprovació de l’acord de la nova cessió d’ús, atès que
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha continuat, després d’haver sol·licitat
amb data 14 d’octubre de 2011 una nova cessió, desenvolupant-hi les
activitats municipals d’educació i cultura.
Segon. Cedir, de manera gratuïta, a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’ús
de la finca anomenada L’Avançada, situada en el carrer Antoni Gaudí, núm. 35, de Corbera, perquè sigui destinada a casal de la joventut i lloc d’activitats
municipals de cultura i d’educació.
Tercer. La cessió és a precari, motivada per l’interès públic que la seva
destinació comporta, i es subjecta a les condicions següents:
a) La finca s’ha de destinar exclusivament a l’ús previst, de manera que la
cessió quedarà sense efecte si es destina, totalment o parcialment, a activitats
diferents.
b) El termini de la cessió és d’1 any, comptat a partir de la data de l’acord
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municipal que l’autoritzi.
c) La cessió en ús s’entén gratuïta; no obstant això, el cessionari està obligat a
mantenir l’edifici en bon estat de conservació, i a fer, al seu càrrec, les
reparacions necessàries.
En el cas d’obres o instal·lacions que afectin elements fixos de l’immoble, o en
puguin afectar l’estructura o la distribució cal l’autorització prèvia de
l’Ajuntament de l’Hospitalet.
d) El cost dels serveis que la finca proporcioni i que siguin de lliure utilització
per part del cessionari, com la calefacció, l’aigua, el gas, l’electricitat, el
telèfon, etc., són del seu càrrec. També són al seu càrrec la totalitat dels
tributs, preus públics i privats que es derivin de la finca.
e) El cessionari s’obliga a tenir al dia les llicències i autoritzacions
d’organismes competents que calguin per al desenvolupament de l’activitat. I
es farà càrrec de les assegurances necessàries per cobrir danys o
desperfectes que puguin ocasionar-se a les persones i/o als béns, així com la
responsabilitat civil que pugui derivar-se tant de l’ocupació i ús que per la
present s’autoritza com de l’estat físic de la finca.
f) Ambdues parts reconeixen expressament i recíprocament que l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat, cessionari, no està en relació de dependència
respecte de l’Ajuntament de l’Hospitalet, cedent, i que aquest no dirigeix les
activitats a realitzar en la finca, ni les confia al cessionari, ni presta conformitat
o aquiescència, sinó que es limita a cedir la finca, per la qual cosa no es fa
responsable ni directament, ni subsidiàriament dels danys tant materials com
personals o morals que per acció o omissió de qualsevol mena puguin produirse en la finca.
g) L’Ajuntament podrà reclamar el bé abans del termini assenyalat, per causes
d’interès públic sobrevingudes, amb el requeriment previ d’un mes d’antelació.
S’exclou en aquest cas l’obligació d’indemnitzar el cessionari per l’extinció
anticipada.
Quart. Facultar la tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals
perquè en nom i representació de l’Ajuntament subscrigui el corresponent
contracte en document administratiu.
Cinquè. Traslladar els precedents acords a l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat i a la Intervenció General.

…/…

70

DICTAMEN 18.PER APROVAR AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER M.A.J. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
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 en el Butlletí Oficial de l'Estat de data 4 de gener de 1985, es va
publicar la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, la qual estableix com a principis
generals, entre d’altres, els següents:
-

Dedicació a un sol lloc de treball en el sector públic.

-

Prohibició de rebre més d'una remuneració amb càrrec als
Pressupostos de les Administracions Públiques i Organismes d'elles
dependents.

-

Incompatibilitat per exercir qualsevol activitat que pugui impedir o
menyscabar el compliment dels deures o comprometre la imparcialitat o
independència del treballador.

Atès: Que la citada llei, segons estableix l'art. 2.1 c) de la mateixa, serà
aplicable al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes
d'elles dependents.
Atès: Que l'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de
1985, va aprovar els criteris, amb subjecció a l'establert en la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, pels quals han de regir-se les autoritzacions o
denegacions de compatibilitat per a un segon lloc o activitat en el sector públic
o privat, del personal al servei d'aquesta Corporació o dels seus Organismes
Autònoms, que hagin de ser adoptades per l'Ajuntament Ple.
Atès: Que els articles novè i catorzè de la Llei 53/84, disposen que la
competència per autoritzar o denegar les compatibilitats correspon al Ple de
l'Ajuntament.

…/…

71

Atès: Que l'article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local en la
redacció donada per la Llei 57/2003, disposa que serà atribució del Ple de
l'Ajuntament “les altres que expressament li confereixin les lleis”, sent
indelegable aquesta atribució segons disposa l'apartat 3 del citat article.
Atès: Que M.A.J. amb D.N.I 463576546G desitja exercir activitats
professionals a banda d'aquest Ajuntament i ha formulat la corresponent
declaració de tals activitats.
El Ple, a proposta de la Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d'Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
Primer.- Autoritzar a la senyora M.A.J., la compatibilitat per l’elaboració i
venda d’artesania tèxtil, sempre que en l'exercici d'aquesta activitat no
desenvolupi serveis relacionats amb resolucions administratives d'aquest
Ajuntament i sempre que el temps que dediqui a la mateixa no sigui superior a
18,75 hores setmanals havent de realitzar-se l'activitat que es compatibilitza,
en horari que no coincideixi amb el de prestació de serveis en aquest
Ajuntament.
Segon.- Notificar l’acord anterior a M.A.J.

PER APROVAR AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT
DICTAMEN 19.SOL·LICITADA PER R.J.M. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
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 en el Butlletí Oficial de l'Estat de data 4 de gener de 1985, es va
publicar la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al
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servei de les Administracions Públiques, la qual estableix com a principis
generals, entre d’altres, els següents:
-

Dedicació a un sol lloc de treball en el sector públic.

-

Prohibició de rebre més d'una remuneració amb càrrec als
Pressupostos de les Administracions Públiques i Organismes d'elles
dependents.

-

Incompatibilitat per exercir qualsevol activitat que pugui impedir o
menyscabar el compliment dels deures o comprometre la imparcialitat o
independència del treballador.

Atès: Que la citada llei, segons estableix l'art. 2.1 c) de la mateixa, serà
aplicable al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes
d'elles dependents.
Atès: Que l'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de
1985, va aprovar els criteris, amb subjecció a l'establert en la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, pels quals han de regir-se les autoritzacions o
denegacions de compatibilitat per a un segon lloc o activitat en el sector públic
o privat, del personal al servei d'aquesta Corporació o dels seus Organismes
Autònoms, que hagin de ser adoptades per l'Ajuntament Ple.
Atès: Que els articles novè i catorzè de la Llei 53/84, disposen que la
competència per autoritzar o denegar les compatibilitats correspon al Ple de
l'Ajuntament.
Atès: Que l'article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local en la
redacció donada per la Llei 57/2003, disposa que serà atribució del Ple de
l'Ajuntament “les altres que expressament li confereixin les lleis”, sent
indelegable aquesta atribució segons disposa l'apartat 3 del citat article.
Atès: Que R.J.M. amb D.N.I 46608455J desitja exercir activitats professionals
a banda d'aquest Ajuntament i ha formulat la corresponent declaració de tals
activitats.
El Ple, a proposta de la Tinent 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:
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Primer.- Autoritzar a la senyora R.J.M., la compatibilitat per exercir funcions de
serveis a empreses, sempre que en l'exercici d'aquesta activitat no
desenvolupi serveis relacionats amb resolucions administratives d'aquest
Ajuntament i sempre que el temps que dediqui a la mateixa no sigui superior a
18,75 hores setmanals havent de realitzar-se l'activitat que es compatibilitza,
en horari que no coincideixi amb el de prestació de serveis en aquest
Ajuntament.
Segon.- Notificar l’acord anterior a R.J.M.

PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LA
DICTAMEN 20.PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI D’AQUEST AJUNTAMENT, EN
EL SENTIT D’AMORTITZAR DIVERSES PLACES COM A CONSEQÜÈNCIA
DE JUBILACIONS PRODUÏDES.
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 de conformitat amb allò que disposa l’art. 27.1 del decret 214/90, de
30 de juliol, del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya,
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es
permet la modificació de les plantilles, amb posterioritat a l’aprovació del
Pressupost durant l’any de la seva vigència.
Atès que es considera convenient amortitzar diverses places com a
conseqüència de jubilacions produïdes.
Atès que la competència, per aprovar les plantilles de personal i les seves
modificacions correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord amb el que disposa
l’article 123.1h) de la llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de
Règim Local.
Vist l’informe del cap de servei de Recursos Humans.
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El Ple, a proposta de la Tinent 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:
1r.- Aprovar, inicialment la modificació de la plantilla de personal funcionari
d’aquest Ajuntament, com a conseqüència de diverses jubilacions produïdes,
en el següent sentit:
-

Amortitzar una plaça vacant de “delineant/a projectista”, integrada en
l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe:
places de comeses especials, subgrup C1.

-

Amortitzar una plaça vacant “d’aparellador/a-arquitecte/a tècnic/a”,
integrada en l’escala d’administració especial, subescala tècnica,
classe de tècnics/ques mitjans/es, subgrup A2.

-

Amortitzar una plaça vacant “d’ajudant/a”, integrada en agrupacions
professionals, agrupació professional de personal d’oficis, grup E (Llei
30/84).

-

Amortitzar una plaça vacant “d’inspector/a via pública ”, integrada en
l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe:
places de comeses especials, subgrup C2.

-

Amortitzar una plaça vacant de “director/a de mercat”, integrada en
l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe:
places de comeses especials, subgrup C1.

-

Amortitzar dues places vacants “d’oficial/a”, integrada en l’escala
d’administració especial, subescala serveis especials, classe: personal
d’ofici, subgrup C2.

-

Amortitzar una plaça vacant “d’inspector/a obres i serveis”, integrada en
l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe:
places de comeses especials, subgrup C2.

-

Amortitzar una plaça vacant de “delineant/a”, integrada en l’escala
d’administració especial, subescala tècnica, classe: de tècnics/ques
auxiliars, subgrup C1.

-

Amortitzar una plaça vacant de “tècnic/a auxiliar”, integrada en l’escala
d’administració especial, subescala tècnica, classe: de tècnics/ques
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auxiliars, subgrup C1.
2n.- Exposar al públic l’anterior acord durant un termini de 15 dies, una
vegada transcorregut aquest temps, si no hi ha reclamacions, s’entendrà
aprovat definitivament.
3r.- Notificar aquest dictamen a les administracions estatal i autonòmica i
publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

DICTAMEN 21.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT,
PER
UN
IMPORT
DE
51.666,58
EUROS,
CORRESPONENTS A DIVERSES FACTURES PRESENTADES PER
DIVERSOS PROVEÏDORS, REFERENT AL SUBMINISTRAMENT DE
L’EQUIPAMENT NECESSARI PEL COMPLIMENT DELS REQUISITS PER
L’OBTENCIÓ DE CERTIFICATS PROFESSIONALS DE “CUINA I SERVEI
DE CÀTERING” I “CUINA I SERVEIS DE RESTAURANT I BAR”.(RC-4/12).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès 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 d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció 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 per Provisió de El Tinent d'Alcalde de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació, s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per
procedir al reconeixement de les obligacions derivades de les següents
factures:
INSTAL. SURIES,SL, Sl.
FUTUR BAR, SA
FUTUR BAR,SA
SERVICIO ESTACIÓN,SA.

Fra. 54
Fra. 350/11
Fra. 351/11
Fra.V3-2011/00514

data 13/12/2011.
data 13/12/2011.
data 13/12/2011.
data 25/11/2011.

18.030,40 €.
19.698,92 €.
888,62 €.
702,69 €.
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OMS Y VIÑAS, SRC
OMS Y VIÑAS, SRC
CASA GAY,SA
CASA GAY,SA
EQUIPTURIS,SA

Fra.FV-391462
Fra.FV-39158
Fra. 103951
Fra. 103952
Fra. FVE 11-01047

data 29/11/2011.
data 30/11/2011.
data 14/12/2011.
data 14/12/2011.
data 16/12/2011.

2.727,70 €.
920,40 €.
590,21 €.
3.231,41 €.
4.876,23 €.

ATÈS que l’import total de les factures dels treballs realitzats és de 51.666,58
Euros.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits
com a conseqüència dels subministraments realitzats, pel que s’hauria de
reconèixer els crèdits a favor de les empreses que van executar els treballs.
ATÈS que l’abonament de les despeses realitzades per un import de
51.666,58 Euros, es podrà formalitzar a càrrec de la aplicació pressupostària
07.2410.623.00.50 del pressupost municipal de 2012, segons certificat de
retenció de crèdit núm. 120014457, de data 29 de març, emès per la
Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta de El Tinent d'Alcalde, titular de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les
conversions administratives de les actuacions administratives corresponents a
les despeses realitzades per diferents empreses en concepte dels treballs
d’instal·lacions i subministrament d’adequació de cuines i equipaments
adequació cuines. (RC-4/12).
SEGON.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de
INSTAL.LACIONS SURIES, SL, Número de Identificació Fiscal B 64001746,
factura Núm. 54, de data 13/12/2011, en concepte dels treballs instal·lacions
adequació cuines, corresponent al exercici 2011, per un import total de divuit
mil trenta euros amb quaranta cts. (18.030,40 €).
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TERCER.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de FUTUR
BAR, SA, Número de Identificació Fiscal A58076712, factura Núm. 350/11, de
data 13/12/2011, en concepte dels treballs equipaments adequació cuines,
corresponent al exercici 2011, per un import total de dinou mil sis-cents
noranta-vuit euros amb noranta-dos cts. (19.698,92 €).
QUART.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de FUTUR
BAR, SA, Número de Identificació Fiscal A58076712, factura Núm. 351/11, de
data 13/12/2011, en concepte dels treballs equipaments adequació cuines,
corresponent al exercici 2011, per un import total de vuit-cents vuitanta-vuit
euros amb seixanta-dos cts. (888,62 €).
CINQUÈ.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de
SERVICIO ESTACIÓN, SA, Número de Identificació Fiscal A08023780,
factura Núm. V3-2011/00514, de data 25/11/2011, en concepte dels treballs
equipaments adequació cuines, corresponent al exercici 2011, per un import
total de set-cents dos euros amb seixanta-nou cts. (702,69 €).
SISÈ.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de OMS Y
VIÑAS, SRC, Número de Identificació Fiscal C08164253, factura Núm. FV391462, de data 29/11/2011, en concepte dels treballs equipaments
adequació cuines, corresponent al exercici 2011, per un import total de dos mil
set-cents vint-i-set amb setanta cts. (2.727,70 €).
SETÈ.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de OMS Y
VIÑAS, SRC, Número de Identificació Fiscal C08164253, factura Núm. FV391583, de data 30/11/2011, en concepte dels treballs equipaments
adequació cuines, corresponent al exercici 2011, per un import total de noucents vint euros amb quaranta cts. (920,40 €).
VUITÈ.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de CASA
GAY,SA, Número de Identificació Fiscal A58484494,factura Núm. 103951, de
data 14/12/2011, en concepte dels treballs equipaments adequació cuines,
corresponent al exercici 2011, per un import total de cinc-cents noranta euros
amb vint-i-un cts. (590,21 €).
NOVÈ.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de CASA
GAY,SA, Número de Identificació Fiscal A58484494, factura Núm. 103952, de
data 14/12/2011, en concepte dels treballs equipaments adequació cuines,
corresponent al exercici 2011, per un import total de tres mil dos-cents trentaun euros amb quaranta un cts. (3.231,41 €).
DESÈ.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de
EQUIPTURIS,SA, Número de Identificació Fiscal A58420290, factura Núm.
FVE 11-01047, de data 16/12/2011, en concepte dels treballs equipaments
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adequació cuines, corresponent al exercici 2011, per un import total de quatre
mil vuit-cents setanta-sis euros amb vint-i-tres cts. (4.876,23 €).
ONZÈ.- Els crèdits reconeguts als acords anteriors per un import total de
51.666,58 Euros es podrà formalitzar a càrrec de la aplicació pressupostària
07.2410.623.00.50 del pressupost municipal de 2012, segons certificat de
retenció de crèdit núm. 120014457, de data 29 de març, emès per la
Intervenció General.
DOTZÈ.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que
disposa el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial.
TRETZÈ.- Notificar els anteriors acords a les empreses interessades, a la
Unitat de Pressupostos i Inversions i a l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació.

COMISSIONS PERMANENTS D'ESPAI PÚBLIC I DE BENESTAR I
SERVEIS A LES PERSONES

En relació amb els dictàmens que han estat informats per les
Comissions Permanents d'Espai Públic i de Benestar i Serveis a les Persones,
es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Si no hi ha inconvenient, fem les dues Comissions, perquè només hi ha un
punt a cadascuna d’elles. Sra. Secretària.

Essent les 19.45 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la
Sra. Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Pel posicionament, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Sí, ens abstindrem en el punt 22 i votarem a favor del 23.

SRA. PEREA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, a favor de les dues.

SRA. PEREA
Per Convergència i Unió.

SR. MONRÓS
Sí, a favor del número 22 i del 23.

SRA. PEREA
Pel Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Abstenció al 22 i a favor del 23.

SRA. PEREA
Doncs, si no hi ha cap petició de paraula, ni cap comentari, passaríem al
Despatx Oficial de Decrets, Sra. Secretària.
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ESPAI PÚBLIC URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 22.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT A FAVOR DE L’EMPRESA DERRIBOS BENJUMEA S.A.
PELS TREBALLS D’ENDERROC DELS EDIFICIS SITUATS AL CARRER
FELIP PEDRELL, NÚM. 6-8, PER UN IMPORT DE 4.838,00 EUROS
(4.100,00 EUROS MÉS 738,00 EUROS D’IVA) (RC-2/12) I FELIP PEDRELL
NÚM. 2 PER UN IMPORT DE 4.242,10 EUROS (3.595,00 EUROS MÉS
647,10 EUROS D’IVA) (RC-3/12).
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 per Provisió de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat s’ha
disposat iniciar els tràmits administratius per procedir a la convalidació i el
reconeixement de les despeses derivades dels treballs d’enderroc dels edificis
situats al carrer Felip Pedrell núm. 6-8, per un import de 4.838,00 euros
(4.100,00 euros més 738,00 euros d’IVA) (RC-2/12) i Felip Pedrell núm. 2 per
un import de 4.242,10 euros (3.595,00 euros més 647,10 euros d’IVA) (RC3/12).
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits
com a conseqüència dels treballs realitzats, pel que s’hauria de reconèixer els
crèdits a favor de les empreses que van executar els treballs.
ATÈS que l’abonament de la despesa realitzada per import de 9.080,10 euros
(7.695,00 euros més 1.385,10 euros d’IVA) es podrà formalitzar pels imports i
partides següents:
- enderroc de l’edifici situat al carrer Felip Pedrell, 6-8: per import de quatre
mil vuit-cents trenta-vuit euros (4.838,00 euros) (4.100,00 euros més
738,00 euros d’IVA), es podrà formalitzar amb càrrec a la partida
06.1500.632.00.51 del pressupost municipal de 2012, segons certificat
d’existència de crèdit 120014448 de 29 de març, emès per la Intervenció
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General de l’Ajuntament.
- enderroc de l’edifici situat al carrer Felip Pedrell, 2: per import de quatre
mil dos-cents quaranta-dos euros amb deu cèntims (4.242,10 euros)
(3.595,00 euros més 647,10 euros d’IVA), es podrà formalitzar amb càrrec
a la partida 06.1500.632.00.50 del pressupost municipal de 2012, segons
certificat d’existència de crèdit 120014447 de 29 de març, emès per la
Intervenció General de l’Ajuntament.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del Tinent d'Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent
d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les
conversions administratives de les actuacions administratives realitzades
corresponents a les despeses derivades dels treballs d’enderroc dels edificis
situats al carrer Felip Pedrell, núm. 6-8 (RC-2/12) i núm. 2 (RC-3/12).
SEGON.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor l’empresa
DERRIBOS BENJUMEA S.A., amb NIF A63087829, per import de quatre mil
vuit-cents trenta-vuit euros (4.838,00 euros) (4.100,00 euros més 738,00
euros d’IVA), corresponent a la factura número 2011/000058 de data 31
d’agost de 2011, en concepte dels treballs d’enderroc de l’edifici situat al
carrer Felip Pedrell, 6-8.
TERCER.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor l’empresa
DERRIBOS BENJUMEA S.A., amb NIF A63087829, per import de quatre mil
dos-cents quaranta-dos euros amb deu cèntims (4.242,10 euros) (3.595,00
euros més 647,10 euros d’IVA), corresponent a la factura número
2011/000060 de data 1 de setembre de 2011, en concepte dels treballs
d’enderroc de l’edifici situat al carrer Felip Pedrell, 2.
QUART.- Els crèdits reconeguts als acords anteriors per un import total de
9.080,10 euros (7.695,00 euros més 1.385,10 euros d’IVA) es podrà
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formalitzar pels imports i partides següents:
- enderroc de l’edifici situat al carrer Felip Pedrell, 6-8: per import de quatre
mil vuit-cents trenta-vuit euros (4.838,00 euros) (4.100,00 euros més
738,00 euros d’IVA), es podrà formalitzar amb càrrec a la partida
06.1500.632.00.51 del pressupost municipal de 2012, segons certificat
d’existència de crèdit 120014448 de 29 de març, emès per la Intervenció
General de l’Ajuntament.
- enderroc de l’edifici situat al carrer Felip Pedrell, 2: per import de quatre
mil dos-cents quaranta-dos euros amb deu cèntims (4.242,10 euros)
(3.595,00 euros més 647,10 euros d’IVA), es podrà formalitzar amb càrrec
a la partida 06.1500.632.00.50 del pressupost municipal de 2012, segons
certificat d’existència de crèdit 120014447 de 29 de març, emès per la
Intervenció General de l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el
que disposa el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial.
SISÈ.- Notificar els anteriors acords a l’empresa interessada, a la secció
econòmica i a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.

BENESTAR I FAMÍLIES
PER APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE
DICTAMEN 23.COL·LABORACIÓ ENTRE CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA, EL
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE
SANT ADRIÀ DEL BESÒS, SUARA COOPERATIVA, FUNDACIÓ PERE
TARRÉS, FUNDACIÓ BLANQUERNA, FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL,
FUNDACIÓ “LA CAIXA”, DELOITTE SL I L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, PER A LA POSADA EN MARXA DEL
PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE LA POBRESA INFANTIL, PER UN
PERIODE DE 4 ANYS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS que Càritas Diocesana de Barcelona és una entitat d’iniciativa social
amb una llarga experiència en l’atenció als col·lectius més vulnerables, i amb
una especial sensibilitat en la repercussió que l’actual crisi està tenint en la
pobresa infantil. També té dilatada experiència en el treball coordinat amb els
Serveis Socials Municipals, i en el desenvolupament de diversos programes
socials, molts d’ells en col·laboració amb els Ajuntaments. I arreu és
reconeguda la seva professionalitat, dedicació, proximitat i eficàcia en l’atenció
als més vulnerables.
ATÈS que Càritas Diocesana de Barcelona s’ha plantejat posar en marxa un
Programa específic d’atenció integral i integrada a famílies i a infants en
situació de risc d’exclusió social, per fer front a un dels problemes més greus
que, en opinió dels principals especialistes en matèria de pobresa, té avui la
societat catalana, que és el de la pobresa en la petita infància.
ATÈS que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials, defineix el
sistema de serveis socials com el conjunt d’intervencions públiques que tenen
com a objectiu garantir les necessitats bàsiques i socials de la ciutadania,
entenent com a necessitats bàsiques les pròpies de la subsistència i de la
qualitat de vida de cada persona. Així mateix, aquesta llei preveu i anima a
que aquestes garanties es fonamentin a través de la col·laboració amb entitats
d’iniciativa social, les quals són un element definitori i clau del sistema de
serveis socials.
ATÉS que la situació de crisi econòmica ha accentuat les situacions de manca
de recursos bàsics per a la subsistència entre la ciutadania, i que aquesta
problemàtica exigeix una resposta conjunta de totes les institucions i entitats
de la ciutat. I que aquesta resposta s’ha de vehicular optimitzant les xarxes
assistencials ja existents i sense duplicar de manera innecessària esforços
personals ni materials.
ATÈS que la correlació entre pobresa i infància és molt alta i, en la mesura
que impedeix donar oportunitats als infants, els determina com a col·lectiu
amb escasses possibilitats de sortir de la situació d’exclusió, és a dir, que els
condemna a la cronificació. La pobresa dels infants té un fort impacte en el
desenvolupament cognitiu, en l’èxit escolar i en el benestar psicològic futur.
VISTA la minuta de conveni per part de Càritas Diocesana de Barcelona, per
establir un marc estable de col·laboració entre diferents entitats, organismes i
administracions, que resulta d’interès comú de totes les parts, la formalització
d’un instrument que reculli les línies comuns de compromisos i actuacions.
VIST l'informe tècnic favorable per a l’aprovació de la minuta del conveni,
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emès per la Tècnica Assessora de l’Àrea de Benestar i Famílies.
VIST l’informe de l’assessora jurídica de l’Àrea
VIST l’informe complementari de la tècnica assessora de l’Àrea.
ATÈS que no resulta necessària l’existència de crèdit adequat i suficient, per
la finançació del present expedient.
VISTES les competencies atribuides al Ple Municipal Ple Municipal per
l’aplicació de l’art. 123 de la Llei 7/1985 RBRL al tractar-se d’un conveni marc.
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
Serveis a les Persones,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta del Conveni de col·laboració entre Càritas
Diocesana de Barcelona, el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant
Adrià del Besòs, Suara Cooperativa, Fundació Pere Tarrés, Fundació
Blanquerna, Fundació Formació i Treball, Fundació “La Caixa”, Deloitte, SL i
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, per a la posada en marxa del
Programa de prevenció de la pobresa infantil, des de la seva signatura i per un
període de 4 anys, del tenor literal següent:

“MANIFESTEN
Que Càritas Diocesana de Barcelona s’ha plantejat posar en marxa un Programa de
prevenció de la pobresa infantil a través del desenvolupament de projectes d’atenció
integral i integrada a famílies i infants en situació de risc d’exclusió social per fer front
a l’empobriment creixent de la pobresa en la petita infància.
Que la correlació entre pobresa i infància limita el seu desenvolupament en el futur,
tant pel que fa al desenvolupament cognitiu, l’èxit escolar i de socialització, així com
al benestar emocional i a la salut física i psicològica.
Que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials, defineix el sistema de serveis
socials com el conjunt d’intervencions públiques que tenen com a objectiu garantir les
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necessitats bàsiques i socials de la ciutadania, entenent com a necessitats bàsiques
les pròpies de la subsistència i de la qualitat de vida de cada persona. Així mateix,
aquesta llei preveu i anima a que aquestes garanties es fonamentin a través de la
col·laboració amb entitats d’iniciativa social, les quals són un element definitori i clau
del sistema de serveis socials.
D’altra banda, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats de la
Infància i de la Adolescència assigna a les administracions locals la responsabilitat
del treball preventiu i l’atenció de les situacions de risc. I promulga el benestar
personal i social de la infància i de la adolescència, anteposant com a prioritari
l’interès general dels/les menors en tots els àmbits de la vida, i no només en els
àmbits de protecció i de la família.
En aquest sentit, es potencia els aspectes referents a la personalitat i dels/les
menors, garantint el desenvolupament lliure i harmoniós de les seves capacitats
físiques, mentals, educatives i d’aprenentatge que promoguin el benestar.
Que una de les prioritats del Govern de la Generalitat de Catalunya és la lluita contra
la pobresa infantil com una de les inversions més importants per al futur del País. Així
s’ha fet palès en el treball que s’està duent a terme per l’assoliment del Pacte per a la
Infància a Catalunya, i també en el Pacte Nacional per a la Inclusió Social i
l’eradicació de la Pobresa.
Que els Ajuntaments de Barcelona, de L’Hospitalet de Llobregat i de Sant Adrià del
Besòs, mitjançant els seus Departaments de Serveis Socials, han constatat un fort
increment de les demandes econòmiques d’aquestes famílies per poder fer front a la
cobertura de necessitats bàsiques, com l’alimentació i l’habitatge. La pobresa de les
famílies en les que estan aquests infants té un fort impacte en el desenvolupament
cognitiu, en l’èxit escolar i en el benestar psicològic futur.
Que, per aquests motius, el Programa té com a objectiu eradicar les conseqüències
de la pobresa infantil i prevenir-ne els factors de cronificació, mitjançant un treball
intensiu, integral i integrat amb les famílies, els agents socials i la comunitat, per a la
l’apoderament de les famílies i els seus infants a través del desenvolupament de les
seves capacitats, recursos i interessos, tant de l’infant com de la seva família.
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Que el Programa té com a objectius generals, i objectius específics, els següents:
1 . Augmentar els factors de protecció i de resiliència infantil.
. Desenvolupar les capacitats per establir vinculacions positives.
. Adquirir un desenvolupament adequat per a cada etapa evolutiva.
2 . Incrementar les competències parentals.
. Augmentar el nivell de consciència respecte les característiques i necessitats
dels fills/es.
. Desenvolupar una cura adequada a les necessitats dels fills (alimentació,
salut, seguretat, i emocionals).
. Millorar el sistema relacional de la família com a conjunt.
3 . Facilitar una circulació social de les famílies en el seu medi o entorn més proper.
. Desenvolupar les capacitats relacionals amb l’entorn.
. Conèixer els recursos i serveis del medi o entorn més propers.
. Realitzar un ús adequat dels serveis comunitaris.
Que, per dur a terme aquest Programa, Càritas Diocesana de Barcelona, compta
amb la col·laboració i suport del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, la Fundació Suara, la Fundació Pere
Tarrés, la Fundació Blanquerna, la Fundació Formació i Treball, la Fundació “La
Caixa” i Deloitte, SL, que n’assumeixen tasques de desenvolupament adequades a
llurs objectius socials.
Que, a partir d’aquestes constatacions, els sotasignats consideren d’interès la
col·laboració i el suport mutu en el desenvolupament del Programa específic
d’atenció integral i integrada a famílies i infants en situació de risc d’exclusió social, i
és per això que manifesten la voluntat d'establir el present Conveni que es regirà pels
següents,

PACTES
PRIMER. Objecte del Conveni
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L’objecte d’aquest Conveni és establir un marc estable de relació entre les entitats
sotasignats, per coordinar llurs activitats i ser l’òrgan de governança del Programa
d’atenció integral i integrada a famílies i infants en situació de risc d’exclusió social,
que és d’interès comú a totes les institucions.
El Programa de prevenció de la pobresa infantil es desenvoluparà mitjançant
Projectes específics en diversos municipis de l’àmbit competencial de Càritas
Diocesana de Barcelona.

SEGON. Compromisos de Càritas Diocesana de Barcelona
1. Càritas Diocesana de Barcelona, d’acord amb les propostes de cada Ajuntament,
posa en marxa els Projectes específics d’atenció integral i integrada a famílies i
infants en situació de risc d’exclusió social.
2. Els Projectes actuen en els àmbits: psicoterapèutic, socioeducatiu i comunitari.
3. De forma orientativa, amb l’ estructura i recursos de cada Projecte, es pretén
donar resposta i atenció a 120/160 famílies (quatre projectes i 30/40 famílies per
projecte, durant quatre anys).
4. Càritas Diocesana de Barcelona assumeix la responsabilitat de la direcció, del
seguiment i de l’avaluació dels resultats de cada Projecte.

TERCER. Compromisos del Departament de Benestar Social i Família
El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya:
1. Dona recolzament al desenvolupament global del projecte, especialment a través
dels diferents programes d’inclusió social del Departament, així com al seguiment,
anàlisi i avaluació del mateix
2. Posa a disposició de Càritas Diocesana de Barcelona, l’experiència i coneixement
del personal especialitzat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència .
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QUART. Compromisos dels Ajuntaments de Barcelona, de L’Hospitalet de
Llobregat i de Sant Adrià del Besòs.
Els Ajuntaments de Barcelona, de L’Hospitalet de Llobregat i de Sant Adrià del Besòs
facilitaran els mitjans i el suport professional necessari pel desenvolupament del
Programa, i formalitzaran els seus compromisos mitjançant la signatura de convenis
específics per a cada Ajuntament.

CINQUÈ. Compromisos de Suara Cooperativa
Suara Cooperativa, especialitzada en el camp del treball per a la integració social,
col·labora amb el Programa en la fase de disseny i en el de la gestió dels Projectes
específics, mitjançant dos eixos d’activitat:
1. Execució dels projectes concrets que se li encomanin d’acord amb els criteris
establerts des de Càritas Diocesana de Barcelona.
2. Suport a altres gestors pel que fa a la implantació i desenvolupament d’altres
projectes.

SISÈ. Compromisos de la Fundació Pere Tarrés
1. La Fundació Pere Tarrés, especialitzada en el camp del treball per a la integració
social, col·labora amb el Programa en la fase de disseny i en el de la gestió dels
projectes específics, i amb l’aportació dels seus equips d’educadors i dels seus
centres d’atenció,
2. La col·laboració de la Fundació Pere Tarrés s’estructura mitjançant tres eixos
d’activitat:
a) Execució dels projectes concrets que se li encomanin, d’acord amb els criteris
establerts des de Càritas Diocesana de Barcelona.
b) Suport transversal a tots els projectes que es posin en marxa pel que fa als
aspectes d’educació i acompanyament en el lleure de les famílies tutelades.
c) Col·laboració en l'anàlisi acadèmica del model, amb la Fundació Blanquerna.
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SETÈ. Compromisos de la Fundació Blanquerna
1.

La Fundació Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, col·labora amb el

Programa en la fase de desenvolupament fent especial èmfasi en els aspectes de
l’avaluació, intervenció de professionals de perfil diversificat i en la sensibilització i
difusió acadèmica.
2. La col·laboració de la Fundació Blanquerna s’estructura principalment a través de
cinc eixos d’activitat:
a) Seguiment, anàlisi i avaluació del projecte.
b)

Intervencions concretes de professionals del món de la salut, l’educació, la

psicologia i l’esport (nutricionistes, logopedes, esportistes, infermers...)
c)

Integració i sinèrgies del Programa amb els àmbits acadèmics (pràctiques -

segons possibilitats -, treballs de fi de grau o de màster, tesis, etc. )
d) Difusió del Programa a través dels mitjans de comunicació locals i generals.
e) Aportació de voluntaris a través de Acció Solidària Blanquerna.

VUITÈ. Compromisos de la Fundació Formació i Treball
La Fundació Formació i Treball col·labora amb el programa donant suport en temes
de formació i inserció laboral dels membres de les famílies que estiguin en situació
d’atur. I dóna acompanyament en operacions de necessitat d’allotjament.
1. En el cas de famílies en les que els adults es trobin en situació d’atur:
a) Definirà un itinerari de formació (amb suport) per aconseguir la recuperació o
adquisició d’hàbits de treball i per preparar l’usuari per poder fer el salt a un
lloc de treball el més aviat possible.
b) Definirà un itinerari de formació personalitzat amb la finalitat d’aconseguir una
ràpida inserció, en una empresa ordinària, o en l’Empresa d’Inserció de la
Fundació, en algun lloc per al que es creu que disposi de les aptituds
suficients.
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c) I, en el seu cas, inscriurà l’usuari a la base de dades d’Incorpora i a les
activitats de l’aula de recerca de la Fundació.
2. En el cas de famílies a les que s’hauria de facilitar solucions d’habitatge,
participarà, si s’escau, en el subministrament de mobles i equipaments de la llar.

NOVÈ. Compromisos de la Fundació “La Caixa”
La Fundació “La Caixa”, col·labora amb el Programa donant-li suport econòmic i de
difusió,

DESÈ. Compromisos de Deloitte, SL
Deloitte, SL, consultoria que ha elaborat tots els estudis previs per al disseny i posada
en marxa del Programa, hi col·labora donant suport en l’àmbit de l’avaluació de
procediments

ONZÈ. Durada del Programa
El Programa té una durada inicial prevista de QUATRE anys.

DOTZÈ. Comissió de Govern
Les entitats sotasignades es constituiran en Comissió de Govern del Programa.
La Comissió de Govern realitzarà reunions anuals.
S’integraran en la Comissió de Govern representants dels Ajuntaments en els que
s’implementin els Projectes específics.
La Comissió de Govern podrà convidar a formar-ne part o a assistir a les seves
reunions a les persones que cregui convenient per a tractar temes relacionats amb la
gestió dels Projectes.
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TRETZÈ. Durada del Conveni
El Conveni té una durada prevista de quatre anys prorrogables per acord de les
parts.

CATORZÈ. Ús de les imatges de marca de les institucions
En tots aquells casos que, com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí
establerts, les institucions signants facin públics els seus acords o realitzacions
conjuntes, ho faran utilitzant els seus logotips.

QUINZÈ. Protecció de dades
Els sotasignats es comprometen a guardar el mes absolut secret respecte de les
dades de caràcter personal a que tinguin accés en compliment del present conveni i
a observar totes les previsions legals que es contenen en la Llei Orgànica 15/1999,
de Protecció de las Dades de Caràcter Personal, les mesures de seguretat
establertes en el Reial Decret 994/1999, així com a les lleis que en l’àmbit de la
protecció de dades poguessin existir.

SETZÈ. Rescissió i Resolució
•

Els sotasignats poden denunciar o modificar aquest Conveni en qualsevol
moment per acord conjunt.

•

L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest
conveni facultarà les altres a exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que no es
produeixi, la seva resolució.

•

També serà causa de resolució l’acord entre totes les parts i la denúncia
motivada i expressa d’una part, sis mesos abans de la finalització de la seva
vigència.

DISSETÈ. Resolució de controvèrsies
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Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest conveni o acte
jurídic, i de les que d’aquestes es derivin o siguin connexes, els sotasignats es
sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació
Catalana per a l’Arbitratge, a qui s’encomana la designació de l’àrbitre o àrbitres i
l’administració de l’arbitratge.

I, en prova de conformitat, les parts signen el present Conveni, a la ciutat i en la data
esmentada en l’encapçalament”.

SEGON.- FACULTAR a la Tinenta d’alcaldia de Benestar i Famílies per a la
signatura de tots els documents públics i privats que se’n derivin de la
formalització d’aquest conveni, la minuta del qual s’aprova.
TERCER.- DONAR trasllat dels presents acords a la cap de serveis de
Benestar i Famílies, a la cap de secció de serveis socials, a Càritas Diocesana
de Barcelona, Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Sant Adrià del Besòs,
Suara Cooperativa, Fundació Pere Tarrés, Fundació Blanquerna, Fundació
Formació i Treball, Fundació “La Caixa”, Deloitte, SL i a la Intervenció
General.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 24.DONAR
COMPTE
DEL
DECRETS
DE
L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, AMB
ELS NÚMS 4128 A 5539, CORRESPONENTS AL PERIODE DE 14 DE MAIG
AL 15 DE JUNY 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
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d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades
que comprenen del núm. 4128 de data 14 de maig de 2012 al núm. 5539 de
data 15 de juny de 2012.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 25.DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES SESSIONS DEL 22 DE
MAIG, 29 DE MAIG I 5 DE JUNY (EXTRAORDINÀRIES), 12 I 19 DE JUNY
DEL 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
Local en l’últim Ple ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals.

Les sessions són les corresponents al núm. 13 de 22 de maig de 2012, al
núm. 14 de 29 de maig de 2012 (extraordinària), al núm. 15 de 5 de juny de
2012 (extraordinària), al núm. 16 de 12 de juny de 2012 i al núm. 17 de 19 de
juny de 2012.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS

En relació amb les mocions presentades pels Grups Municipals del
Partit dels Socialistes de Catalunya i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa, número 26, i de Plataforma per Catalunya, número 40, es
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produeixen les intervencions següents:

SRA. PEREA
Té la paraula el Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Perea. Bé, portem a consideració d’aquest Ple Municipal, una...
plantejàvem la possibilitat, no sé, de fer conjunta aquesta, amb la moció
també del grup de Plataforma, que també parla d’escoles bressol, per fer el
debat.

SRA. PEREA
Doncs, en tot cas, Sr. Belver, procedeixi vostè primer a fer la seva exposició.

SR. BELVER
Bé, com deia, una altra vegada amb una moció al voltant de les escoles
bressol municipals, ja portem masses segurament, però malauradament,
doncs bé, es van produint novetats, es van produint canvis, i això ens porta a
què un Ple darrera d’altre haguem de venir amb alguna moció, a plantejar
alguna novetat, i aquest no és un cas diferent.
El passat 11 de juny, la Consellera Rigau va anunciar que, de cara al curs
2012-2013, el finançament per les escoles bressol municipals, per part de la
Generalitat, serà de 875 euros per plaça i any. Això significa un finançament
del 48% del que havia estat aprovat, del que havia estat acordat, i on passem
dels 1.800 que es van acordar en el seu moment, als 875 que es planteja per
a l’inici del curs 2012-2013. Qui pagarà aquesta diferència? Segons la
Consellera, una plaça d’escola bressol té un cost aproximat de 3.400 euros,
per alumne i any, però resulta que la Generalitat, a les que gestiona
directament, en paga 7.000, ¿cóm és possible que la Generalitat pagui 7.000
euros per les seves places i que ella, per fer uns càlculs i dir que pagarà el
25% del cost d’una plaça, digui que una plaça val 3.400?
Molt ens temem, com venim repetint reiteradament en aquests Plens, això és
una qüestió no només econòmica, el que s’està plantejant, des de ja fa molt
de temps en aquest món educatiu, i anteriorment el meu company Jaume
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Graells també ho ha dit, és una qüestió de model, volen canviar, volen acabar,
amb el model educatiu. És un model en el que considerem que no hi creuen, i
en el cas del període de 0 a 3 anys, a més a més, tal com ho tenen plantejat,
no consideren que aquesta etapa educativa, aquesta etapa 0-3, sigui un
període educatiu, sigui un període formatiu.
A més a més, les subvencions als centre privats, en aquest cas, de 0-3 anys,
no s’han vist modificades, és a dir, la Generalitat dóna unes subvencions en
els centres que són estrictament privats, de 800 euros, plaça i any, i per les
escoles bressol municipal aporta 875 euros, plaça i any. Bé, tot sembla indicar
que estem a punt d’arribar-hi, que la Generalitat finançarà amb els mateixos
recursos, les escoles privades o les escoles bressol municipals. ¿Aquest és
l’objectiu? ¿L’objectiu és que la Generalitat pagui el mateix per una plaça en
una escola bressol municipal pública, que en una escola privada a la qual li
donen una subvenció? Si aquest és l’objectiu, evidentment, nosaltres no el
podem compartir ni de ben lluny.
A més a més, en aquest període i de cara també al curs vinent, ja han
començat aquest any, han acabat amb les beques per aquesta etapa
educativa. Tot plegat, per nosaltres, en aquesta ciutat, no hem d’anar més
lluny, significa que a la zona nord de la nostra ciutat, a les escoles bressol
municipals, un 20% de les famílies que havien començat el curs, han
abandonat el servei, han abandonat el servei perquè no poden pagar. Si això
ha estat així en aquest semestre ¿què passarà en el proper curs? Perquè,
insisteixo, passem dels 1.800 que havíem començat, els 1.600 que es va
modificar pel curs 2010-2011, en els 1.300 que estem ara, i ara passem a 875,
si a 1.300 el 20% de les famílies han abandonat, què passarà a partir de l’1 de
setembre, quan això ja no seran 1.300, sinó que seran 875.
Mirin, la situació a nosaltres ens sembla prou greu, i a la moció demanem
dues coses que crec que hauria de ser fàcil, com a mínim, de complir. Una,
que es compleixi la Llei i, l’altre, només demanem seure i parlar, no estem
demanant la revolució, no estem demanant, escolti, tirin tot per terra, no,
estem demanant seure i parlar, perquè hem d’arribar a un acord, i hem
d’arribar a un acord, no perquè ho digui el govern municipal de l'Ajuntament de
l'Hospitalet, no perquè aquí hi hagin més o menys escoles bressol, no, no,
hem d’arribar a un acord pel bé de la canalla, pel bé de les famílies, en el cas
nostre, pel bé de la ciutat, i fins i tot, pel bé del país.
No ens podem permetre que les famílies no puguin tenir places d’escoles
bressol a la seva disposició, a un preu raonable, no ens ho podem permetre
com a país, a part que les famílies no s’ho puguin permetre econòmicament,
com a país no ens ho podem permetre, perquè l’etapa de 0 a 3, és una etapa
educativa, és una etapa on això acabarem recollint els fruits del que fem amb
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aquesta etapa, si estem expulsant, com els hi deia, en aquest semestre,
aquest curs, a la zona nord de la ciutat, el 20% de les famílies, si les estem
expulsant del sistema, estem condemnant al fracàs a un volum massa
important de canalla, de nanos, de nens, de nenes, de la nostra ciutat i del
nostre país. Per tant, si us plau, complim la Llei, seiem, parlem i mirem de
trobar una solució, perquè aquest país no es pot permetre una cosa diferent.

Essent les 19.50 hores abandona la sessió la Sra. Annabel Clar i López,
regidora del grup municipal de Convergència i Unió.

SRA. PEREA
Doncs bé, si no he entès jo malament, entenc que vostès farien l’exposició de
la seva moció per fer-ho tot conjuntament, i posicionament, faria vostè la seva
exposició de la seva moció que també fa referència a les escoles bressol, i
posicionament sobre la moció del Partit Socialista i d’Iniciativa.

SR. ORDÓÑEZ
D’acord, bé, com nosaltres havíem portat també una moció amb un text molt
similar, bé, per la nova retallada que està fent el govern de la Generalitat,
doncs òbviament per coherència votarem a favor d’aquesta moció que vostès
porten, i farem una mica l’exposició nostra sobre el tema.
La votarem a favor per dos motius bàsics. Un és perquè Plataforma per
Catalunya està absolutament en contra de les contínues retallades que està
portant a terme el govern de Convergència i Unió, en els dos pilars bàsics de
la nostra societat, com són sanitat i educació. I, per l’altra banda, òbviament,
perquè hem presentat una moció en defensa de l’escoles bressol en aquest
Ple, i contra aquesta retallada en l’aportació.
Com bé s’ha dit aquí, la tisorada de la Generalitat en dos anys ha estat de
més del 50% en l’aportació de les bressol, unes escoles bressol a les quals
estan portant a una situació límit, i esperem que no, però una situació que, en
un futur proper, podria comportar el tancament de moltes d’elles.
Un dels problemes aquí també, és el moment en el qual vostès ho han
anunciat, i és que el període de matriculació a les escoles bressol s’havia fet
amb el càlcul que la Generalitat aportés 1.300 euros per alumne i no 875.
Això, aquests 425 euros, són un cop molt dur, tant pels ajuntaments, com per
a les famílies. Tots aquests càlculs, a més a més, estan fets sobre un prisma

…/…

97

bastant personal i relatiu de la Generalitat, ja que ni la Diputació, ni la
Federació de Municipis, coincideixen en absolut amb aquest cost. Essent el
cost per alumne que diu la Generalitat, ni tan sols el 25% del que afirmen les
altres dues institucions.
Però, a part d’aquest ball de números, el que més ens preocupa al grup de
Plataforma per Catalunya, és que les famílies hagin de pagar més i que això
pugui arribar a comportar que moltes famílies no puguin portar els fills a les
escoles bressol. I si falten alumnes, què faran vostès? m’imagino que el que
volen fer és tancar escoles bressol. I, amb tots aquells nens que no puguin
anar a l’escola bressol, què volen fer vostès? ¿simplement els deixaran a casa
sense escolaritzar? Mirin, no ens enganyem, la retallada en les aportacions a
les escoles bressol és una ruïna tant per a les finances dels ajuntaments, com
per a les finances de les famílies.
Des del grup municipal de Plataforma per Catalunya l'Hospitalet, hem
manifestat moltíssimes vegades la nostra posició contrària a totes les
retallades en sanitat i educació, que està fent el govern de Convergència i
Unió a la Generalitat, i sempre hem dit que si cal fer retallades, s’ha de
prioritzar en què es fan i, òbviament, en educació no s’haurien de fer.
A nosaltres ens agradaria saber el cost que ha tingut el viatge del President,
que ha fet al Estats Units, a perdre el temps i a fer el panolis fent castells.
¿Quin cost tenen les ambaixades catalanes als molts països? ¿Per què no
retallen en aquests, com en d’altres despeses supèrflues, i deixen de retallar
en la sanitat i educació pública?
Per tot això, votem favorablement a la seva moció.

Essent les 19.55 hores abandona la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz,
portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.

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

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Perea. En tot cas, per comentar, des d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, que evidentment hem subscrit la moció del
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Partit Socialista, per tant, ha estat una moció conjunta, en el sentit que
nosaltres entenem que l’etapa 0-6 és l’etapa educativa fonamental en la
formació d’una persona, on es fixen la major part dels coneixements, on es
fixen la major part de les habilitats i actituds que a una persona, doncs li
garantirà l’èxit educatiu en el futur i la igualtat d’oportunitats. I, en aquest
sentit, posar en perill aquesta etapa, doncs és gravíssim, especialment en el
0-3, la xarxa que, per delegació del Parlament de Catalunya, i amb
corresponsabilitat en les competències que a qui li pertoquen és a la
Generalitat de Catalunya, els ajuntaments hem assumit i hem tirat endavant al
voltant de 50.000 places en els darrers anys.
L’exemple que posava el Sr. Belver és molt fragant, el cost de les bressol de
la Generalitat de Catalunya, de les de titularitat de la Generalitat de Catalunya,
en tenim tres a la nostra ciutat, doncs és de 7.000 euros la plaça, com ell deia,
ell no ho ha comentat, però jo afegeixo que els pares d’aquestes bressol de la
Generalitat paguen tan sols 1.000 euros. En canvi, per tant, la Generalitat
aporta 6.000 euros, subvenciona amb 6.000 euros cada plaça de les 300 que
tenim a la ciutat de la Generalitat, la Generalitat aporta 6.000 euros per
cadascuna d’aquestes places, que els pares finances amb 1.000 euros i
costen 7.000 finalment. En canvi, la Consellera ens diu que les nostres places
no han de costar 7.000, sinó 3.400, que els nostres pares, en aquests
moments, estan pagant 1.600 euros per la plaça, i que ella només posarà 875,
quan a les seves bressol en posa 6.000.
Amb l’agreujant, que també s’ha d’explicar, doncs que dins dels 875 euros que
només ens vol donar la Generalitat, el curs proper, per les nostres bressol, els
ajuntaments hauran de fer mans i mànigues per incloure una partida de
beques, per tant, de treure d’aquests 875 euros una partida per pagar les
beques que mai més, ha dit la Consellera, que es convocaran les beques
d’escolaritat de 0-3, que aquest any, aquest curs, ja no s’han convocat i, per
suposat, l’any que ve les haurem de pagar els ajuntaments amb aquests 875
euros. Per tant, evidentment, subscrivim aquesta moció.
Pel que fa a la moció de Plataforma per Catalunya, ja és conegut en aquest
Ple que no votem cap moció de Plataforma per Catalunya, diguin el que
diguin, posin el que posin, encara que, fins i tot, ens copiessin alguna moció
anterior nostra, no donaríem el vot positiu a les seves mocions, ja ho hem
explicat abastament, creiem que un partit com aquest, doncs no hauria de
tenir lloc en una institució democràtica com la nostra i, per tant, no votarem a
favor mai de cap d’aquestes mocions.
Però, en canvi, en aquest cas, doncs encara també tenim alguna raó més,
s’han fet una mica de lio amb els números, han posat que ens pagaran 1.000
euros, són 875, però tranquils, els comprenc perfectament, perquè fins i tot la
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Consellera es confon amb les xifres i la lia cada vegada que surt, fins i tot per
televisió. És el cas del passat 18 de juliol, de juny, perdó, en el programa de
TV3, Àgora, en el qual la Consellera es va permetre el luxe de no dir la veritat,
respecte de les bressol de la nostra ciutat, va dir que l’aportació de
l'Ajuntament de l'Hospitalet, de les bressol municipals, és inferior a l’aportació
que planteja el seu departament pel proper curs, va dir que l'Ajuntament de
l'Hospitalet posa menys de 875 euros per plaça, a les seves bressol
municipals.
Sort que aquest Ajuntament, doncs religiosament, o no religiosament, però fa
que cada any, cada curs, aporta totes les dades a la Conselleria
d’Ensenyament, i les dades són aquestes, les nostres famílies, en aquests
moments, estan aportant el 47% del cost total, per tant, en un escenari dels
875 euros, les nostres famílies aportaran aquest 47% del cost total, mentre
que el departament, amb els seus 875 euros per alumne, tan sols aportarà el
18%, i l'Ajuntament, que ella deia que pagaríem menys de 875 euros, l’any
que ve, el curs que ve, amb totes les xifres que tenim, doncs aportarem 1.373
euros per cada alumne, vol dir el 29%, més un 6% addicional, que són les
beques que cada any, des de la regidoria de serveis socials, aporten. Per tant,
aportem i aportarem el 35%, per tant, un total de 1.600 euros d’aportació, per
cada plaça d’alumne d’escola bressol a la nostra ciutat. Per tant, no solament
no deixem d’aportar el 875 euros, sinó que dupliquem o duplicarem, la partida
que la Generalitat dedicarà al curs 2012-2013, a les nostres bressol.
Per tant, la Consellera, no m’estranya, per tant, que tothom s’equivoqui amb el
ball de xifres, quan ens va dir que ens pagarien 1.800, ens va pagar 1.600,
quan ens va dir que ens pagarien 1.600, ens ha pagat 1.300, i quan deia que
ens pagarien 1.000, resulta que ens pagarà 875. Per tant, amb aquest ball de
xifres, doncs a l'Ajuntament haurem de fer mans i mànigues i, fins i tot, ajustar,
encara més, un model que és modèlic, en aquests moments, pel conjunt de
les poblacions de la província de Barcelona, perquè la Diputació compara els
costos de 30 municipis de la província i la mitjana que li dóna és de uns 5.400
euros per plaça, les nostres ens estan costant, en aquests moments, 4.200,
4.300 euros per plaça. Per tant, tot i que tenim un model molt econòmic, un
model de qualitat, i un model econòmic i sostenible pel municipi, el que hem
de dir és que amb 875 euros, per suposat, no arribarem a finançar les nostres
bressol, i això ens obligarà a duplicar el percentatge que la Generalitat hi
dedica a aquestes bressol.
Per tant, votem favorablement o ens hem subscrit la moció amb el Partit
Socialista, i votarem negativament a la moció de Plataforma per Catalunya.
Gràcies.
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SRA. PEREA
Pel posicionament de Convergència i Unió, Sra. Borràs.

Essent les 20.05 hores entra a la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz,
portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Tinent d’Alcalde, Alcaldessa en funcions, en aquests moments. A
veure, aclarir un seguit de coses o posar també sobre la taula nous elements
de judici, en els quals nosaltres no volem negar les dificultats que representen
pels pares, per les mares, per també aquest Ajuntament, una aportació
inferior, per part de la Generalitat, en les escoles bressol, però em sembla que
cal parlar amb totes les xifres i dient tot el que hi ha.
No he sentit per part de vostès, en cap cas, explicar que els governs
espanyols, tant el del PSOE, com el del PP, han eliminat l’aportació que feien
per les places d’escola bressol a Catalunya, fent desaparèixer la partida que al
curs 2009-2010 va ser de gairebé 21 milions d’euros, i que per aquest curs
2010-2011 hagués estat, si hagués existit, de 17 milions d’euros. Per tant,
aquesta també és una realitat, que per finançar les escoles bressol, la
Generalitat de Catalunya s’ha vist que passaven de 21 milions a zero, per
finançar les escoles bressol.
Un altre element que s’ha citat, s’ha dit, aquí hi ha les escoles municipals i se
segueix mantenint la subvenció a les escoles privades. A mi m’agradaria
també manifestar una cosa, i és que en aquest Ajuntament, i nosaltres no ho
critiquem, però és una realitat, les escoles municipals són gestionades per
entitats privades, les escoles municipals no tenen una gestió pública per part
de l'Ajuntament, sinó que són gestionades per entitats privades, nosaltres no
hi veiem cap mal, si un cas, li veuran vostès, si és que sembla que tot el que
és privat és negatiu, però hi ha una privatització, el que vostès en dirien una
privatització de la gestió, i aquesta és una realitat.
A partir d’aquí, vostès han dit d’altres coses, han dit, l’escola pública, l’escola
bressol a la ciutat, costa entre 4.200 i 4.300 euros, doncs fent la multiplicació
de 1.800 euros per tres, perquè seria això el que s’ha dit, doncs la partició per
tres parts iguals, tres parts iguals que hauria de pagar l’acord, no per Llei, sinó
l’acord al qual es va arribar entre Generalitat, Ajuntament i famílies, 1.800 per
tres, fa 5.400, en cap cas 4.200, 4.300, per tant, si la Generalitat aportava
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1.800 euros, la família 1.800, de 4.200 a 5.400 algú s’estalviava aquests 1.200
euros, algú se’ls estalviava.
I nosaltres hem fet un exercici que poden fer vostès i al qual, doncs els
convido, i és que hem mirat la documentació que vostès han penjat a la
pàgina web, en la qual han fet l’apartat del perfil contractant, i hem fet aquest
exercici i hem mirat quina era l’aportació, vostès ho deien clarament, quines
eren les aportacions que les administracions, vostès ho diuen així en plural,
les diferents administracions fan per les escoles bressol. Així, a l’escola Casa
del Parc, l’aportació per 122 nens, l’aportació de les administracions és de
188.249 euros, en canvi, per l’escola Casa del Molí, també per 122 nens,
resulta que l’aportació és de 355.655, és a dir, varia substancialment, essent
els mateixos nens, l’aportació que les administracions fan en una escola i en
l’altra.
Quin exercici hem fet nosaltres i ens hem detingut a fer i també, doncs els
convido a fer-ho per part seva, és a dir, si vostès fan la multiplicació, si vostès
diuen 122 alumnes i l’aportació de l’administració és 188.249 euros, vol dir
que l’aportació pública, de la Generalitat i Ajuntament, és de 1.543 euros a la
Casa del Parc, això ho han publicat vostès, no ho diem nosaltres, 1.543 euros
per a la Casa del Parc, per tant, ben lluny de la suma de 1.800 de la
Generalitat, més 1.800 de l'Ajuntament, alguna cosa no quadra, potser la
Consellera no deia tanta mentida, perquè de 3.600 euros que hauria d’haverhi per una escola, doncs municipal, gestionada privadament, com és la Casa
del Parc, resulta que l’aportació de les administracions, segons vostès, és de
1.543 euros. En canvi, la Casa del Molí, per també 122 nens, l’aportació de
l’administració pública és de 2.915 euros, l’aportació de les administracions i,
per tant, aquí hi ha la suma de 1.800, més no altres 1.800.
Quin és el motiu pel qual és més cara una escola bressol que una altra?
Entenc que els hi molesti, entenc perfectament, però les coses s’han
d’explicar, quin és el motiu que fa que les coses siguin diferents, i és que en
una s’aplica fil per randa el Decret de les llars d’infants municipals, és a dir,
per tants nens, tant nombre de mestres, tant nombre de tècnics superiors i, en
canvi, a l’escola del Molí hi ha més mestres, molts més mestres dels que
pertocaria per normativa, és opcional, però clar, si això no ens ha d’encarir les
coses, perquè entenem que l’escola del Parc ho deu fer bé, no? amb el
nombre de mestres i de tècnics superiors que estableix el Decret, entenem
que en aquesta escola, els nens deuen tenir un bon servei educatiu, doncs si
ho fan bé amb el nombre de mestres i de tècnics superiors que aplica el
Decret, per què ho fem d’una altra manera a l’escola del Molí i ens dediquem
a posar-hi més diners, perquè han decidit contractar d’una forma diferent, més
mestres i menys tècnics superiors, per què vostès fan la vista grossa a l’hora
que fan un servei, insisteixo, el mateix, i que entenc que aquest Ajuntament no
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contractaria una empresa a l’escola Casa del Parc, que donés un mal servei,
que donés un mal sistema educatiu als nens, entenem que deuen estar
contents. Per tant, no entenem perquè permeten que un altre ens encareixi el
que és l’escola municipal.
Per tant, si vostès fan aquest exercici, si l’aportació per alumne, de
l’administració pública, fent pagar als pares 1.800 euros, és només de 1.543,
facin l’exercici si us plau, veuran que la Generalitat amb els 875 euros que
pagarà el curs que ve, l'Ajuntament només n’haurà d’aportar 668. Això sí, és
clar, l’escola Casa del Molí, com que han posat vostès nou mestres, quan en
realitat amb 3, doncs n’era suficient, segons l’aplicació del Decret de les llars
d’infants, resulta que aquí es veu el tema encarit. Això sí, vostès que critiquen
tant l’àmbit privat, doncs resulta que a uns els hi donen una màniga ampla,
que no els hi donen a un altre.
Per tant, escoltin-me, facin la teoria, 1.800, més 1.800, més 1.800, no són
4.200 com diuen vostès, ni 4.300, són 5.400, per tant, de 4.200 que diu que
costa el cost de cada plaça, no suma, qui s’estalvia aquests diners?¿els hi
estalvien a les famílies o se’ls estalvia l'Ajuntament? Entenem que, en aquest
sentit, segurament els hi ha sortit força a compte, doncs aquesta tarifació que,
pel que sembla, vostès mateixos estableixen i diuen que no és la real, perquè
no és 1.800 multiplicat per tres, sinó inferior. I, per tant, doncs avui que
veurem una moció de Plataforma per Catalunya, en la qual demana
transparència a l'Ajuntament, en aquest cas hi és, i ens permet veure que
vostès estan pagant d’una forma molt diferent una escola bressol que una
altra, i això a cost, entenem, de la gent, perquè, al cap i a la fi, ho pagui
l’administració o ho paguin directament els pares, és directament a costa de la
gent.
Per tant, escoltin-me, veient que fent les coses, doncs correctes, perquè a
l’escola Casa del Parc es deuen fer correctes, vostès deuen estar contents de
la feina que fan, perquè si no, no els hi permetrien, resulta que, en aquest cas,
l'Ajuntament, quan la Generalitat hi posarà 875 euros, l'Ajuntament no caldrà
que en posi més de 875, amb 668 n’hi haurà prou. Per tant, escoltin-me, aquí
alguna cosa falla, aquí alguna cosa falla i segurament és la gestió que, des
d’aquest Ajuntament, vostès han fet.
A partir d’aquí, mirin, nosaltres podem compartir que pot ser una dificultat,
doncs que en el moment en el que s’ha anunciat el tema de l’aportació, per
part de la Generalitat, distorsiona o dificulta aquest element, però diguem totes
les coses tal i com són i, home, no ens facin trampes, perquè al final les
acaben fent als ciutadans. Gràcies.
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SRA. PEREA
Pel Partit Popular, Sra. Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Presidenta en funcions. Bé, per anunciar el vot favorable del
Partit Popular en ambdues mocions presentades, per dos motius que
considerem de pes. Primer, perquè no acompanyarem a la Sra. Rigau, en un
camí que no sabem on ens porta, perquè constantment està canviant d’opinió,
va fent afirmacions i va fent declaracions que l’endemà desmenteix, en un
primer moment va dir que era injust fer unes aportacions fixes i, per tant, el
que s’havia de fer és modular d’acord amb les característiques de cada
població i la realitat social de cada municipi. Després hem vist que, finalment,
les aportacions que farà la Generalitat de Catalunya, són iguals per tots els
municipis, és a dir, els 870 euros per nen i any. Hem passat de 1.800 euros
per nen i any, on, per cert Sra. Borràs, encara no estava el Partit Popular
governant, per tant, aquí tenim poca culpa, després vam passar als 1.600,
després als 1.000 i, finalment, doncs ens hem quedat poc més de la misèria,
amb 875.
A més a més, la Sra. Rigau, en seu Parlamentaria, també va anunciar a
bombo i plateret, que pagaria els endarreriments que devia als ajuntaments,
que encara no ho ha fet. A més a més, els criteris que he comentat, doncs no
són el que haurien de ser, per tant, els canvis de criteri que nosaltres, i el camí
que està portant a terme la Conselleria d’educació, no considerem que sigui el
més correcte, i per tant, nosaltres també volíem destacar la funció social de
les escoles bressol, tant la pública com la concertada. Nosaltres defensem
una educació en llibertat, perquè les pares puguin escollir el centre escolar
que millor els bé familiarment, i per tant, nosaltres defensem tant la funció
social de les escoles públiques, com les concertades.
I per tant, aquesta retallada suposa un perill, no només per a la sostenibilitat
de les escoles bressol a nivell municipal, sinó també per a la conciliació de les
famílies. Per tant, nosaltres considerem que fer polítiques i governar és
prioritzar i, per tant, considerem que es pot retallar d’altres partides de
despesa supèrflua que s’està portant a terme des de la Generalitat de
Catalunya, com el tema d’ambaixades, subvencions ideològiques, o bé
empreses deficitàries que el que més fan és fer forats a la Generalitat de
Catalunya i no donen resposta.
Per tant, nosaltres votarem a favor d’ambdues mocions, gràcies.
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SRA. PEREA
Per la rèplica, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Perea. Miri Sra. Borràs, després de la magnífica escenificació i
d’intentar aquí tornant-nos a tots boixos amb els 1.800, els 1.600, el 23% del
42%, del 42%, que el Sr. Lluís Esteve li explicarà, fil per randa, tots aquests
números que vostè no ha entès, escolti, la cosa és molt senzilla, vostès, les
places que gestiona directament la Generalitat, tenen un cost de 7.000 euros,
vostès subvencionen 6.000, i a les places de les escoles bressol municipal
aportaran 875, això és fàcil d’entendre, i això serà així a partir de l’1 de
setembre. És així de clar, no li doni més voltes, és així de clar.
Les escoles bressol municipal no estan privatitzades, i vostè coneix
perfectament la diferència entre una privatització i una externalització. Aquest
Ajuntament garanteix el servei públic, i ho fa a través d’una iniciativa privada
de caràcter social, sense ànim de lucre, i garanteix el servei, i si hi ha un
problema, respon pel servei. En una escola bressol privada que, segurament,
dóna un magnífic servei, l’Administració no garanteix el servei, no garanteix la
qualitat, perquè és a compte i risc del privat. No és el mateix privatitzar que
externalitzar, vostè ho sap i no cal que intenti confondre a ningú, perquè,
afortunadament, tots, més o menys, ens anem enterant de les coses de mica
en mica.
Miri, vostès han pres una decisió i no passa rés, vostè deia, escolti, vostès
abominen del que és privat, no, no, nosaltres no abominen del que és privat,
en absolut, el privat ha de tenir el seu espai, la seva possibilitat de créixer, de
muntar negoci, de tirar endavant, i de tirar endavant aquest país també. Si
nosaltres estem perfectament d’acord, però el que no volem, és que el privat
tiri endavant a costa del que és públic, i que això, a més a més, suposi que la
gent que no té recursos s’ha de quedar a casa, si és que en té, mirant per la
finestra què passa. El que volem és tenir, privats que tirin endavant el país,
que tinguin beneficis, que paguin els seus impostos, i que aquests impostos
es puguin redistribuir, perquè la gent que té menys recursos, puguin assolir
amb igualtat de condicions, amb igualtat d’oportunitats, poder arribar a les
mateixes condicions que la resta dels seus conciutadans. Aquest és el nostre
objectiu, que hi ha qui té altres objectius, legítim? sí, però que no ens faci
comulgar amb rodes de molí, perquè no és així, no és així.
Vostès, a les escoles privades, els hi aporten 800 euros, a les escoles bressol
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municipals els hi aportaran 875, menys les beques. Escolti, volen prioritzar,
vostès ja paguen 6.000 euros per cada plaça que gestionen directament des
de la Generalitat, doncs miri, se’ls hi ha de dir a les privades, escolti, no
podem amb tot i, per tant, retirem diners que fem aportacions a la privada
quan es podien fer, i les aportem a les escoles bressol municipal. I ja no li
parlo ni de pujar impostos, ni de cobrar impostos a ningú, ni de treure d’aquí,
ni de treure d’allà, escolti, del mateix concepte, escoles bressol, cóm és
possible que retirem finançament de les escoles bressol públiques i
mantinguem el de les privades, això és el que no s’entén.
¿S’imagina vostè que li haguessin fet cas, a vostè, en aquest Ajuntament, en
aquesta ciutat, quan es demanava escoles bressol municipals, i més, i més, i
més, i Ple darrera Ple ens criticava que no la tinguéssim? ¿S’imagina que avui
en lloc de tenir les que tenim, tinguéssim deu? ¿S’imagina el forat que
haguéssim tingut, que estaríem a punt de tenir en aquesta ciutat? Per tant,
Sra. Borràs, escolti, defensi els seus arguments, cap problema, vostè té els
seus, nosaltres els nostres, però no ens intenti confondre, no ens intenti
confondre, el que és privat és privat, i no tenim rés en contra, el que és públic
és el que és públic, i nosaltres el que diem, en cas de dificultat, el que és
públic primer.

SRA. PEREA
Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE.

Gràcies Sra. Perea. Afortunadament, Convergència i Unió es queda sola en
els temes educatius, espero que en el Parlament de Catalunya també sigui
així, el Partit Popular doni un cop de mà a la xarxa d’escoles municipals dels
nostre país. En tot cas, vostè Sra. Borràs està fent d’una virtut, un defecte, i no
li volia posar l’exemple de Sant Cugat, però li posaré. ¿Sap quan costa una
plaça d’escola bressol a Sant Cugat? 8.000 euros la plaça, més que la de la
Generalitat fins i tot. I és cert, i per això li dic que vostè fa de la virtut, un
defecte, per tant, hem aconseguit un model més econòmic en els darrers
anys, és cert, però tenim no una, sinó sis bressols municipals.

SRA. PEREA
Gràcies Sr. Esteve. Pel posicionament del Partit Socialista, en relació a la
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moció presentada per Plataforma per Catalunya. Anem a veure, aclarim-ho,
en qualsevol cas, Sr. Belver, posicioni sobre la moció de Plataforma per
Catalunya.

SR. BELVER
Nosaltres portem la nostra moció i, en tot cas, per eliminació votaríem en
contra d’altre, diguéssim.

SRA. PEREA
El Sr. Esteve, s’estava posicionant com a rèplica a la proposta de Plataforma i
li corresponia, per tant, dos minuts.

SRA. PEREA
Sr. Ordóñez, vol vostè la paraula?

SR. ORDÓÑEZ
Bien, Sr. Belver, me parece surrealista que vote en contra, pidiendo lo mismo,
o sea, una cosa es que, bueno, ese nuevo concepto de la lógica por
eliminación, eso no lo he visto en la vida, ni está escrito en ningún lado, pero
bueno, que lo hagan los sectarios de Iniciativa, lo puedo entender, pero que lo
hagan ustedes, cuando hemos presentado lo mismo, con un texto casi
idéntico, que el fondo es el mismo, la verdad es que no me lo esperaba, no
me lo esperaba, porque bueno, me acaban de demostrar que, bien, que
ustedes son tan sectarios como ellos, y que no utilizan la lógica para votar, y
yo de usted, realmente, no lo esperaba, ya que con ustedes no comparto el
mensaje, pero intento respetar siempre las cosas, veo que ustedes aquí no
nos han respetado a nosotros.
De lo que decían el grupo de Izquierda Unida, bien, pues nosotros, como
siempre, nos alegramos, además, que voten todo lo que presentamos en
contra, ya que demuestran lo que son, que no dejan de ser unos sectarios, y
que anteponen su arcaica y trasnochada y anacrónica ideología, en las cuales
ni siquiera ustedes creen ya, a todo lo que pueda ser el bien ya de esta misma
ciudad, ya no de la sociedad en sí. Pero bien, en algo estoy de acuerdo con
usted Sr. Esteve, aunque parezca raro y me da rabia, es que es cierto que hay
gente que no tendría que estar aquí, y para nosotros obviamente son ustedes,
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son ustedes, ustedes nos hablan de ilegalizarnos, no se preocupe, ya se lo he
dicho, para nosotros los ilegales tendrían que ser ustedes. Y uno de los
ilegales que tendría que haber, el primero que no tendría que estar aquí es
usted, porque lo que tendría que ser ilegal en política, es ser tan mentiroso…

SRA. PEREA
Sr. Ordóñez, le pediría un poco de corrección a la hora de exponer sus
posturas, yo creo que estamos en un debate político y el ataque personal,
está fuera de lugar, entonces le pediría corrección, la misma corrección que
usted exige por parte del resto de grupos.

SR. ORDÓÑEZ
No, no, yo a ellos, precisamente corrección no se la exijo, porque nunca la
han tenido, entonces, ellos han dicho que nos tendrían…

SRA. PEREA
No perdone, pero yo sí que le exijo corrección, con lo cual, le pido que por
favor…

SR. ORDÓÑEZ
Pues si ellos nos dicen que tendríamos que estar ilegalizados, yo tengo todo
el derecho del mundo a decir que los que tendrían que estar ilegalizados son
ellos, y lo que no se tendría que permitir, en política, es que haya gente que
mienta y que diga que abandona el sitio si se cierra la televisión o si se
pierden trabajos directos e indirectos, y estén aquí, y que luego hagan adalid
de una ideología por la calle, y traigan mociones apoyando a la banca, como
hacen ustedes. Pero no pasa nada, a nosotros nos alegra que ustedes sigan
demostrando lo que son. Y le repito, Sr. Belver, que lamento mucho lo que he
visto, porque realmente no me lo esperaba de usted.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies. Petició de paraula per al·lusions? doncs passem a la
propera moció de la Llei de la dependència, és, crec.
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PSC-PM, ICV-EUiA

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 26; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 26.- SOBRE L’ANUNCI DE MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE
FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 22 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. 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 3 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Vist que les associacions municipalistes (la FMC i l’ACM) en representació
dels ajuntaments de Catalunya, des d’octubre del 2011, fins aquests
moments, han col·laborat en totes les sessions de treball, reunions i
Comissions Mixtes promogudes pel Departament d’Ensenyament per facilitar
al màxim la informació sobre la gestió de les escoles bressol municipals.
Vist que a la Comissió Mixta del 2 d’abril de 2012, la Consellera
d’Ensenyament comunica l’import de 1.300 euros com a bestreta, per al curs
2011-12, i l’import de 1.000 euros per al curs 2012-13, fet que provocà que
molts ajuntaments, com és el cas de L’Hospitalet, s’adhereixin a una resolució
que deguda a aquest motiu van fer les associacions municipalistes de
Catalunya.
Vist que el passat 11 de juny de 2012, la consellera Rigau va anunciar en el
transcurs de la darrera Comissió Mixta una quarta rebaixa del mòdul en funció
d’un nou paràmetre de finançament de les escoles bressol municipals:
Ensenyament finançarà en 875 euros/plaça/any, per al proper curs 2012-13.
Atès que això vol dir que el Govern de la Generalitat redueix un 52%
l’aportació a les escoles bressol municipals.
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Atès que el model proposat per la consellera Rigau es basa en un cost/plaça,
irreal per a la majoria de les bressol, de 3.400 euros, en el qual la Generalitat
aportaria ara un 25% Generalitat, proposa que els ajuntaments es facin càrrec
d’altre 25% i que un 50% el paguin les famílies. Però que no obstant això,
segons un estudi de la Diputació de Barcelona de l’any 2010 (de 30
municipis), el cost mitjà de la plaça és de 5.485 euros/plaça/any.
Atès que aquest darrer anunci posa el model de l’escoles bressol publiques
municipals en perill, perquè la reducció d’aportació per alumne de la
Generalitat a menys de la meitat, finançant només 5 hores escolars (sense
menjador, ni acollides), suposa un cost molt important per a les famílies, i els
ajuntaments no es podran fer càrrec a curt termini, d’una situació que cada
vegada repercuteix més a la situació de finances municipals.
Atès que en l'àmbit de la legislació vigent i de les mocions i resolucions
presentades al Parlament de Catalunya, existeixen indicacions molt precises
sobre les obligacions del Govern.
Atès que pel que fa a les indicacions legislatives, aquestes estan contingudes
en la Llei 5/2004 de Creació de Llars d'Infants de Qualitat, originada a través
d'una iniciativa legislativa popular i que va ser aprovada per unanimitat, en la
Llei 12/2009 d'Educació de Catalunya i en el decret 101/2010, de 3 d'agost,
d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil.
Atès que les indicacions polítiques, sorgeixen dels acords parlamentaris, i
estan contingudes en la moció del 16 de febrer darrer, i en la moció del 10 de
maig darrer, que van ser aprovades pel Plenari del Parlament, i que obliguen
al Govern a garantir la continuïtat de la xarxa d'escoles bressol finançades pel
Govern, pels Ajuntaments i per les pròpies famílies, a garantir els recursos
necessaris amb aquesta finalitat, a assegurar el pagament de les quantitats
degudes als Ajuntaments dels curs 2010-2011, dins de l'exercici 2012 i el
pagament de les quantitats degudes dels curs 2011-2012, d'acord amb una
planificació a realitzar, entre altres indicacions.
Vist que sobre els punts d'aquests acords parlamentaris, d'obligat compliment,
s'han produït diferents declaracions del Govern en contradicció oberta amb el
seu contingut.
Vist que el passat 14 de juny de 2012, després que la Generalitat fes pública
la seva proposta d’aportació única de 875 euros per plaça i any a les escoles
bressol municipals, sense convocatòria de beques, el representants d’uns 200
municipis, entre alcaldes, alcaldesses i regidors i regidores d’educació, es van
reunir el passat 14 de juny per acordar el seu posicionament unitari partint del
diàleg amb el Govern.
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Davant l'actitud de displicència que el Govern manté en relació a la situació
actual i futura de les escoles bressol; la limitació, encara més, dels recursos
destinats a l'escola bressol, fins el límit de la inviabilitat, que implica un
increment inassolible de les quotes que paguen les famílies; la negativa del
Govern a fer front a les seves obligacions econòmiques en la xarxa d'escoles
administrada conjuntament amb els Ajuntaments; l'impagament als
Ajuntaments del curs escolar 2010-2011 i l'impagament del curs escolar 20112012 vigent; l'absència de convocatòria per a determinar les ajudes anuals a
les famílies; i la temptació permanent d'acabar convertint les escoles bressol
en ens sense funció educativa, els grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA
proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya al compliment de la
Llei 5/2004 de llars d’infants de qualitat, la Llei d’Educació de Catalunya i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, així com als mandats de les mocions i
resolucions aprovades al Parlament de Catalunya respecte a la temàtica de
les escoles bressol públiques municipals.
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat i a la Presidència del Parlament
de Catalunya a atendre les sol·licitud de diàleg i les peticions acordades per la
Federació de Municipis de Catalunya en el passat 14 de juny de 2012.
TERCER.- Demanar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment urgent de
la dotació de 5 milions d’euros destinada a beques per a les famílies
desafavorides, tal com insta la Llei 5/2004 del Parlament per a les escoles
bressol públiques i consolidar aquesta partida de suport a les famílies,
imprescindible en l’actual realitat social del país.
QUART.- Instar a la conselleria d’Ensenyament a fixar un mòdul de cost per
plaça que estigui en relació als requisits i característiques del servei definits a
la normativa. Restablir l'esquema de finançament per terços, entre Generalitat,
Ajuntament i famílies, que ha permès el creixement del nombre de places en
oferta amb alta acceptació social.
CINQUÈ.- Instar a la conselleria d’Ensenyament a estudiar l'aplicació, per al
mig i llarg termini, d'un nou marc de finançament regulat de les escoles
bressol en el qual la direcció, administració i finançament bàsic d'aquest estadi
educatiu recaigui sobre l'Administració de la Generalitat, en la mesura que és
l'Administració titular i responsable de les competències educatives. Aquesta
proporció es produiria en funció de la realitat administrativa i econòmica de
cada escola bressol i seria com a mínim 50/25/25, corresponents a la
Generalitat, als Ajuntaments i a les pròpies famílies, amb aquestes
proporcions i ordre.
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SISÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a la conselleria d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, al Consell de Governs Locals de Catalunya, a la
entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM), als diferents grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Educatiu de L’Hospitalet
i a les escoles bressol municipals de la ciutat.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya, números 27 i 28, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. PEREA
Sra. Dolors Fernández.

SRA. DOLORS FERNÁNDEZ
Sí, a veure, nosaltres el que pretenem amb aquesta moció, simplement té com
objectiu a veure si, d’una vegada per totes, anem tots plegats i traiem
l’entrellat de la implementació d’aquesta Llei. A veure, i quan dic anar tots
plegats, dic els ajuntament, la Federació de Municipis de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis, la Generalitat. I per què? Doncs perquè el
desconcert, present i futur, en implementació d’aquesta Llei, és cada vegada
més evident.
O sigui, de fet, insisteixo, penso que al voltant d’aquesta Llei, fonamentalment
hi ha desconcert, hi ha poca claredat, i sobretot hi ha molts rumors, no sé si
globus sonda, en qualsevol cas, però sí que està clar que això perjudica a les
institucions, perjudica als professionals, i sobretot a la ciutadania, que són
aquells als quals ha d’anar dirigida la Llei.
I per què ho diem tot això, no penso fer una exposició exhaustiva, sinó
simplement, doncs anar a allò que és més significatiu. Per exemple, els criteris
de valoració, doncs, cada cop són més restrictius. Què vull dir amb això, que
amb igual discapacitat, cada vegada hi ha menys serveis, i això significa més
iniquitat. Desprès es demana la moratòria de grau 1, nivell 2, fins el 2013, això
vol dir que els que haguessin demanat la valoració abans del 30 de juny de
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2011, tindran dret, en aquest cas, a PIA i a la prestació corresponent, els que
la han demanat desprès del 30 de juny de 2011, han d’esperar al 2013. Això
té, a hores d’ara, és d’una obvietat que té una iniquitat d’aquelles que són
bastant insofribles. No obstant això, aquestes persones no quedaran
desassistides, sinó que serà l’Ajuntament, en funció de la seva dificultat, qui
haurà d’acabar assumint aquesta prestació o aquest recurs, des del punt de
vista del servei d’atenció a domicili des de l’àmbit social.
Per acabar-ho d’adobar, justament en aquest grau hi ha coses que són
absolutament peculiars. Ens fixen el mínim i el màxim d’hores de servei
d’atenció a domicili, i aquí sí que puc assegurar que no han consultat, ni als
professionals, ni han consultat a ningú que tingui una relació quotidiana amb
la Llei, per què? Perquè nosaltres estem d’acord amb els topalls per la via
més alta, ja estem d’acord amb això, però pensem que, per la via dels mínims,
aquí han fet una exageració del nombre de quantitat d’hores que, en molts
casos, serien les adequades, i en d’altres, no, per tant, entenem que hi ha
coses que potser cal revisar.
Ara ens diuen des de l’Administració de l’Estat que volen canviar la Llei, però
no sabem en quina direcció. El conseller Cleries, s’inclina per una Llei pròpia, i
nosaltres diem, bé, i mentrestant què hem d’anant fent. Ens volem revisar les
valoracions, i això què vol dir? que el grau 3, serà grau 2? ¿que el grau 2, serà
grau 1? ¿que el grau 1, ja ni hi serà, i no serà al 2013, sinó al dos mil, el que
sigui? ¿que el grau 3 serà molt, molt, però molt a prop del tanatori? Aquí hi ha
una certa, a veure, confusió i no diria que inclús por, per part dels
professionals i per part de les famílies, que amb el mateix grau de
discapacitat, alguns per haver estat valorat temps abans tindran un grau i
unes prestacions, i els que han estat valorats més tard, en tindran unes altres.
Signifiquis cóm es gestiona això, en una població que no entendrà perquè el
seu veí, que té la mateixa discapacitat que ell o una absolutament similar, té
un tractament diferent al seu.
Per altra banda, el 66% del barem en el mòdul dels professionals, encara està
lluny d’arribar, doncs al que seria desitjable. Ja no parlem que les lleis vénen
acompanyades, normalment, amb dèficits importants, com és els
professionals administratius o el que estan costant les aplicacions
informàtiques, per aplicar aquest tipus de Llei, i a més a més, ja per acabar-ho
d’adobar, l’Administració local té la pressió a la porta. Als ciutadans els hi és
absolutament indiferent que canviïn contínuament els barems, que canviïn
contínuament les valoracions, que les carteres de serveis siguin absolutament
flexibles, i el que volen és rebre la prestació que els hi correspon, volen estar
atesos i no volen tenir aquesta confusió permanent que ara es dóna, en el que
serà el seu present i el seu futur, amb la implementació de la Llei.
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Per això, d’alguna forma, els hi demano, si és possible, que tant als
ajuntaments, com la Federació de Municipis, com l’Associació Catalana de
Municipis, com la Generalitat, home, anem del bracet per veure, exactament,
cóm podem fer una bona implementació de la Llei, perquè sí que els hi vull dir
que els que més perden, en aquest cas, seran els ciutadans de Catalunya,
que havien fet una interpretació positiva, extensiva i complementària dels
serveis i recursos que empara la Llei, que la resta de l’Estat no ho han fet, i els
que sí que sortiran, en aquest cas, més perjudicats, seran els que ja els rebien
i els que l’han de rebre. Gràcies.

SRA. PEREA
Ara sí, Sr. García Mompel, per a l’exposició de la moció número 27.

SR. GARCIA MOMPEL
Bé, els hi presentem la moció sobre les polítiques actives d’ocupació. Estem
una mica com abans, discutint de polítiques de l’estat del benestar, de
polítiques que tenen una finalitat i una funcionalitat, que és buscar la solidaritat
entre els diferents elements de la societat en la que vivim.
El context és dur, això és evident, no és fàcil, ara tenim a Espanya el 24,44%
de població activa parada, i a Catalunya el 22,16. A l’Hospitalet s’ha de dir que
tenim 24.000 persones, que són el 17,7% de la població activa. Els 38
municipis més grans de 30.000 habitants de Catalunya, tenen el 63,2,
d’aquesta proporció de parats.
Bé, més enllà de donar les dades de les que som tots conscients, el que
pretenem amb aquesta moció és reivindicar la història dels ajuntaments, en la
solució de polítiques actives d’ocupació, enfront els moments de crisi.
Aquestes polítiques neixen als anys 80, ens podem recordar de la dura crisi
dels anys 80 en la siderúrgia, en el metall, en totes aquelles empreses que
s’havien de reconvertir i que sortien d’un aparell productiu absolutament
obsolet del règim anterior al règim democràtic.
El que estem demanant, en aquest moment, és que el Govern Central
mantingui el pressupost en aquestes polítiques actives d’ocupació, perquè
aquestes polítiques han contribuït a formar a molts ciutadans, a buscar-los
ocupació i, en definitiva, en alguns casos, a donar-los inclús salari, mitjançant
els plans d’ocupació que habitualment es fan als municipis.
Els ajuntaments que, com he dit abans, tenen una gran experiència en això,
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portem 30 anys fent aquest tipus de polítiques, l’any que va haver-hi un
pressupost extraordinari, malgrat les condicions econòmiques, l’any 2010, que
va haver-hi una aportació per part de la Generalitat, un esforç inversor de 150
milions d’euros extraordinaris, els ajuntaments demanem, concretament al
Govern de l’Estat, el manteniment dels pressupostos, pensem que han baixat
d’aproximadament 500 milions d’euros, a una xifra de 198, aproximadament,
per tant, és una baixada força important de la Conferencia Sectorial de
Políticas Activas de Empleo. Per tant, instem al Govern de l’Estat a mantenir
els pressupostos, sense retallar en matèries de polítiques actives d’ocupació.
Instem al Govern de la Generalitat a defensar i consolidar les competències
en matèria d’ocupació, formació i autoritat laboral; recuperar les transferències
dels recursos al nivell que correspongui a la població activa de Catalunya;
reduir l’impacte que suposen les previsions i els pressupostos generals del
Estat, en matèria de polítiques actives d’ocupació, recuperant els recursos
retallats i augmentant, si fos necessari, el cofinançament per part de la
Generalitat; i treballant en la búsqueda del consens entre els partits polítics i
els agents implicats, per establir prioritats en polítiques d’ocupació, davant
l’amenaça de les retallades.
Tercer, instar al Govern de la Generalitat a prioritzar en la seva agenda, les
polítiques actives d’ocupació i formació, davant altres despeses públiques,
revisant en profunditat aquestes polítiques d’ocupació i els dispositius i la
xarxa per abordar-les, comptant amb la llarga i exitosa experiència dels
ajuntaments i les entitats del tercer sector, i també s’ha de dir, amb la de la
Generalitat de Catalunya. Traslladar aquests acords al Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, a la Conselleria d’Empresa i Ocupació i als grups del
Parlament de Catalunya.
Dir finalment que, malgrat hem parlat del context, també les restriccions
econòmiques que hi ha, també, s’ha dit aquí, les polítiques públiques han de
prioritzar i han d’escollir. I jo crec que, injustament, en aquesta sala també
s’ha parlat d’alguns governs anteriors, quan qui no vegi qui té la culpa
realment de la crisi aquesta, té molt poca visió. Una crisi financera, la provoca
qui la provoca, per la seva ambició i la seva manera de gestionar l’economia,
desprès els governs públics, lògicament, pateixen les conseqüències.

Essent les 20.30 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, per al posicionament dels grups, sí, Sr. Sánchez.

SR. SÁNCHEZ
Gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno, presenta el Partido Socialista dos mociones
contra los recortes en servicios sociales, como ya hemos manifestado, por
activa y por pasiva, en todas las instituciones donde está Plataforma por
Catalunya, y en este ayuntamiento de forma reiterada, nosotros estaremos,
estamos y hemos estado siempre en contra de cualquier tipo de recortes
sociales.
Como ya hemos dicho también muchas veces, la crisis no la deben pagar los
ciudadanos y la tienen que pagar sus auténticos responsables. Por eso, y
como nosotros hemos propuesto también a este Ayuntamiento, pensamos que
hay que hacer recortes alternativos, como por ejemplo eliminar las embajadas
autonómicas, suprimir instituciones totalmente inútiles como el Senado,
rebajar el sueldo a cargos electos, y por supuesto, dejar de gastar dinero en
rescatar bancos, porque la prioridad del gasto han de ser los ciudadanos. Por
eso, no podemos apoyar, bajo ningún concepto, recortar en programas de
políticas activas de empleo, en un momento en el que tenemos en este país
cinco millones de parados.
Eso sí, lo que pensamos desde el grupo municipal de Plataforma por
Catalunya, es que habría que mejorar estos programas haciéndoles bastante
más eficaces. Del mismo modo, consideramos inmoral recortar recursos para
la Ley de la Dependencia, en uno de los momentos más críticos para nuestra
ciudadanía. Y bueno, no utilizaremos argumentos ridículos como han hecho
otros y votaremos favorablemente a las dos mociones del Partido Socialista.

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

SR. SALMERÓN
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa votem favorablement de les dos mocions. Jo crec que són dos
mocions que expressen la indignació del municipalisme en aquest moments, i
de la classe treballadora en general, que estem assistint d’una manera brutal
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cada dia, al desmantellament de l’estat del benestar, per part dels mercats i
produït i protagonitzat, en aquest cas, pel govern del Partit Popular, que està
protagonitzant els sis mesos més deplorables de qualsevol govern de la
democràcia espanyola, que en sis mesos ha estat incapaç de fer, de proposar,
cap proposta de reactivació de l’economia, cap ni una en sis mesos, que s’ha
desdit de totes les promeses que s’havien fet, que s’ha desdit de totes les
iniciatives que havia dit que faria en el programa, i que està, fins i tot,
cometent la temeritat de desmuntar els mínims coixins de seguretat, els
mínims cinturons de seguretat, que tenia la nostra societat i que tenia,
precisament, i que té encara la classe treballadora.
Si continuen pel camí com estan fent en aquests casos, de les polítiques
locals d’ocupació que eren el mínim instrument petit, segurament ineficient en
molts casos, molt millorable, però l’únic instrument que tenim els ajuntaments
per donar resposta a les persones aturades que tenim al nostre municipi, si es
desmunta aquest tipus d’instrument, ens queda molt poc instrument als
ajuntaments per fer front a aquesta situació. O el tema de la Llei de la
Dependència, que havia suposat aquesta Llei, aprovada per una gran majoria
parlamentària, l’últim recurs, la última esperança de moltíssimes famílies, de
moltíssimes persones i l’últim coixí, per l’eslavó més feble de la societat.
Per tant, votem favorablement en aquestes mocions, pensem que els
ajuntaments han de tenir més competències i més recursos i instruments per
fer front a aquesta situació econòmica i, un cop més, denunciem aquesta
situació, insisteixo, de desmantellament, aquesta irresponsabilitat per part del
Govern, perquè quan es buiden les administracions i les institucions i
instruments potents per fer societat, per fer cohesió social, el que estem fent
és sembrant, estem posant la llavor del feixisme i la llavor del qüestionament
total de les administracions i qualsevol institució democràtica.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Són dues mocions que fan referència, bé, una a la
Llei de la Dependència i l’altra a les polítiques actives d’ocupació. Les dues
mocions però, tenen un nexe en comú que a mi, potser al final, m’explicaré,
penso que serà millor fer-ho al final. A veure, en la Llei de la Dependència, el
grup de Convergència i Unió, vostès saben que no vam donar suport en
aquesta Llei, quan es va tramitar en el Congrés de Diputats, i ¿en quin
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element no vam donar suport? Doncs d’una forma molt clara, ho vam anunciar
en el seu moment, és que hi havia un mal finançament d’aquesta Llei, que es
creaven unes expectatives molt importants per a la gent i que després no se’n
podria donar compliment. I un altre element també, que és que, en aquesta
matèria, era competent el govern, és competent el govern de la Generalitat, i
tal com va dir el Consell de Garanties Estatutàries, aquesta Llei trepitjava els
drets d’aquest país. Per tant, en aquest sentit, nosaltres no vam votar a favor.
Però no només aquesta Llei posava ja de manifest que hi hauria un mal
finançament, sinó que, a més a més, allò que es va establir que es pagaria el
50% per part del govern central i el 50% per part de la Generalitat de
Catalunya, això no s’ha complert, ha estat del 30% per part del govern central
i el 70 per part de la Generalitat de Catalunya, i ara ens anuncia, el Partit
Popular, que per part del govern central serà de zero. Per tant, en aquest
sentit, doncs ens trobem una vegada més, igual que quan parlàvem amb els
altres temes, en la mateixa situació, qui recapta els diners és el govern
central, qui fa les transferències és el govern central, hi posa menys diners i,
per tant, a partir d’aquí, es demana, escolta’m, Generalitat, ja que no ho posa
el govern central, posa tu més diners.
Em poden explicar cóm es fa aquest miracle? Perquè si hi ha menys diners
per polítiques actives d’ocupació, concretament el 56%, si es passa de
finançar el 30% de la Llei de la Dependència, quan tocaria el 50%, al 0%, i
diem, posem més diners per a la Llei de la Dependència. Quan pels centres
especials de treball s’hauria de posar el 50% i es posa el 37% i es diu, posem
fins el 75%. Quan en temes d’educació hi havia 54 milions pel tram de 3 a 6
anys, i 22 del 0 a 3 anys, i ara hi ha zero, em poden explicar cóm es fa aquest
miracle? Que malgrat hi ha menys ingressos per fer aquestes polítiques,
diuen, no, no, però escolti’m, tenen menys diners, però vostès posin-hi més,
això és un miracle, no? Vostès ens estan demanant la multiplicació dels pans i
els peixos, i això a dia d’avui, que jo sàpiga, ningú, perquè si el troben,
m’avisen i l’anirem a buscar, té la capacitat de fer-ho.
Per tant, en aquest sentit, home, les dues mocions tenen un vernís diferent, un
vernís diferent perquè les que defensen les polítiques actives d’ocupació, hi ha
aquest reconeixement d’origen, que és dir, instar al govern de l’Estat a
mantenir els pressupostos, sense retall en matèria de polítiques actives
d’ocupació i foment de l’ocupació. És a dir, focalitza allà on hi ha el problema,
que és aquesta disminució del 56% en polítiques actives d’ocupació, aquí és
l’origen clau de tot el drama. I, a partir d’aquí, vostès elaboren una moció en la
qual ens demanen, home, govern de Catalunya, defensi i miri de consolidar
les competències de la Generalitat en matèria d’ocupació. Home, aquest
discurs nosaltres el podem compartir, evidentment, perquè sabem, i vostès
també ho saben i ho posen negre sobre blanc, on és l’origen del problema, en
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què hi ha una disminució de diners directes, en polítiques actives d’ocupació,
d’un 56%.
Per tant, nosaltres aquesta moció la podem votar tota, a excepció del subpunt
que posa: “Reduir l'impacte que suposen les previsions dels Pressupostos
Generals de l’Estat per 2012 en matèria de polítiques actives d’ocupació,
recuperant els recursos retallats i augmentant, si fos necessari, el
cofinançament per part de la Generalitat de Catalunya.” Perquè era el que els
hi deia, em poden explicar cóm es fa aquest miracle? Si hi ha menys diners en
totes les matèries, d’on es treuen els recursos?
Per una altra banda, en canvi, la moció que planteja el tema de la Llei de la
Dependència, nosaltres entenem que en la matèria de fons hi estem d’acord,
és entomar una resposta adequada a les persones que necessiten, doncs que
se’ls hi doni una resposta en la matèria de finançar el que són els serveis que
la gent necessita. Però, a diferència del que fa l’altra moció, vostès no en
parlen d’això, de què hi ha menys recursos per part del govern de l’Estat, per
solucionar el que, al cap i a la fi, el propi govern central va establir. Per tant,
en aquest sentit, nosaltres ens abstindrem. Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. La segunda moción, que hace referencia a la Ley
de la Dependencia, votamos a favor del punto primero, del cuarto y del quinto,
nos abstenemos en el tercero, y nos gustaría saber, respecto al punto
segundo, en lo que se pide, que consiste en instar al gobierno de la
Generalitat que explique a la ciudadanía de forma clara y concreta, pues cómo
afectará este recorte, si esa explicación fuera en sede parlamentaria o en
medios de comunicación, que no cuesta dinero, pues evidentemente votamos
a favor, si esa explicación consiste en hacer una campaña publicitaria, con el
coste añadido, no podríamos estar de acuerdo, por ese coste añadido, no por
otra consideración. Por lo tanto, si usted lo que pide es, oiga, mire, expliquen
ustedes a los ciudadanos, Parlamento de Cataluña, rueda de prensa, medios
de comunicación, evidentemente también apoyamos esa solicitud.
Y respecto a la moción que hace referencia a las políticas de ocupación,
votamos en contra del primer acuerdo, a favor del tercero, y respecto al
segundo, votamos a favor del apartado primero, en contra del segundo, a
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favor del tercero y del cuarto. Desde el Partido Popular, creemos que es
necesario dotar las políticas activas de empleo, de mecanismos que
realmente resulten eficaces en la creación de puestos de trabajo y que frenen
el desempleo, y no como sucede actualmente en el actual Servei d’Ocupació
de Catalunya, que tan solo colocaeal 3% de lo que es la demanda.
Creemos que es necesario adaptar los recursos escasos a una mayor
eficiencia en los programas, y por esto el Partido Popular firmó, en el mes de
julio pasado, un acuerdo con el gobierno de la Generalitat, para impulsar un
plan catalán para la ocupación, con el objetivo de desarrollar medidas de
apoyo a empresarios y autónomos, de reformar el Servei d’Ocupació de
Catalunya, y mejorar la formación profesional.
Y, a modo de consideración y para acabar, hombre, está bien que ustedes
reclamen al gobierno del Estado, que reclamen también al gobierno de la
Generalitat, pero no estaría de más que también reclamasen al gobierno de
Hospitalet, es decir, a ustedes mismos, que actualicen el pacto local para
ocupación en Hospitalet, es que ya lleva caducado seis meses, o sea,
consideramos poco acertado reclamar a las demás administraciones, cuando
resulta que el pacto local en la ciudad de Hospitalet, pues está caducado
desde el año 2011.
Y tampoco estaría de más, pues cierto control, o un mayor control, en los
cursos de acceso a los cursos de formación, más que nada, porque, hombre,
que una misma persona que acaba un curso y al poco tiempo vuelve a hacer
otro, con los miles de ciudadanos que hay en esta ciudad que están en paro,
pues creemos que también vendría bien que sean otros ciudadanos los que
puedan acogerse a estos cursos que están remunerados.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Dolors Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, Sra. Borràs, jo comprenc que, a veure, a vegades és una mica feixuc llegirs’ho tot, però si que fem referència a què l’administració de l’Estat no està
essent gaire àgil amb el finançament de la Llei per a l’autonomia personal i
atenció a la dependència, a la moció hi ve, o sigui, nosaltres no demanem
miracles, al menys jo personalment no els hi demano, escolti, vaig anar 13
anys a col·legis de monges, estic encantada de l’educació que van posar,
però per aquesta via no vam tenir gaire èxit, no crec en els miracles, l’únic que

…/…

120

li demano és que vostès, com a mínim, s’afegeixin a la mateixa petició que
ens ha fet, a nosaltres personalment, la Sra. Carmela Fortuny, que és la
directora de l’ICASS, que l’acompanyem a l’administració de l’Estat a demanar
que, si us plau, s’aclareixi quina és la situació, en aquest cas, de la Llei per a
l’autonomia personal, i hores d’ara tenir tots exactament, amb la claredat
meridiana que sigui possible, a on estem i a on anirem. No els hi demanem
res més, el mateix que ens demana la directora de l’ICASS a la Federació de
Municipis.
I, per altra banda, a veure Sr. del Río, no es tracta de fer campanyes, no es
tracta en absolut ara de dirigir-nos a tota la població, per explicar en què
consisteix la Llei per a l’autonomia personal, perquè molt em temo que això és
molt feixuc, és molt difícil, és una Llei que hores d’ara és molt complicada, i
seria difícil d’entendre. Només els hi demanem que les institucions que estan
compromeses amb la implementació d’aquesta Llei, les empreses de la
iniciativa social i tots aquells que hagin de tramitar, sàpiguen en quin moment
estem, quines són les expectatives de futur i cap a on pensem anar.
Entre d’altres coses, perquè la rumorologia no és bona consellera i la
rumorologia apunta en una direcció nefasta per garantir els drets que tenen,
en aquest cas, les persones que poden ser adjudicatàries d’alguna prestació i
algun recurs, el que arriba és realment desagradable, per tant, no cal, o sigui,
no cal que ens fixem en el rumor, no cal que ens fixem en no sé quines
previsions, que no estan avalades i garantides, en aquest cas, per
l’administració de l’Estat. Demanem això, on estem, cap a on volen anar,
perquè llavors sabrem exactament què és el que tenim al davant, sabrem si
estem d’acord o a què ens enfrontem, però no, en qualsevol cas, a un rumor,
a alguna cosa que és indefinida, perquè això sí que crea incertesa i crea molta
angoixa en els professionals i en les famílies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. García Mompel.

SR. GARCÍA MOMPEL
Sí, més que res per aclarir, crec, alguna qüestió que ha sortit. És veritat que el
finançament de les polítiques actives d’ocupació està, diguéssim, afectat,
l’Estat transfereix l’ajuda a les comunitats autònomes i, a partir d’aquí, es
poden fer aquest tipus de polítiques i, per tant, en gran part és responsabilitat
de l’administració, en aquest cas, de l’Estat, el que això no hagi estat així en
aquest moment, i que, senzillament, a més es pot dir, apostin per altre tipus de
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polítiques de caràcter d’empleabilitat, com ha comentat algun regidor.
Bé, li contestaré en concret això del pacte local, perquè crec que és necessari.
Les primeres reunions es van, li dic per aclarir-ho, no vull entrar en debat, les
primeres reunions es van fer al febrer, a l’abril es va convocar novament, per
comentar a la gent els elements que conformen el pacte local, que s’havia de
modificar el context en el qual estàvem movent-nos com pacte local, que n’hi
havia noves propostes de la Generalitat i, en aquest sentit, ens havíem
d’adaptar a elles. I això és el que estem fent, fent el diagnòstic de la ciutat,
durant aquest mes de juliol estarà fet el diagnòstic de les necessitats
formatives de la ciutat i, a partir d’aquí, la reflexió conjunta en tots els
elements que estan al pacte local, i amb el treball, espero que de tots, el
tirarem endavant. Per tant, no s’amoïni que els constituirem amb normalitat,
no sé si alguna informació que li ha arribat a vostès, que som molt indolents i
no constituïm els pactes que hem de constituir, doncs no, la cosa no va així, li
dic per aclarir-ho, simplement.

SRA. ALCALDESSA
Bé, no sé si hi ha alguna intervenció, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa, molt breuement. Sra. Dolors Fernández, no, no, no,
no ens és feixuc llegir les mocions, entre d’altres coses, perquè és la nostra
feina, i li prometo que, malgrat avui en dia estigui molt mal vista, a nosaltres
ens apassiona i creiem que fem, dintre de les nostres possibilitats, doncs al
menys el millor que podem. Potser no he estat prou precisa a l’hora d’explicarme, i és que en la part dispositiva, és a dir, allò que s’aprova, no es fa menció,
d’acord? sí que hi és en la part expositiva, és a dir, allò que s’explica, però
que, al cap i a la fi, no obliga a res i, per tant, nosaltres, insisteixo, no he estat
precisa, però en allò que aprovem, ni es menciona a l’Estat, i és aquí on,
lògicament, doncs nosaltres no hi podem donar suport, perquè en allò que
aprovem, obviem el problema principal.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Doncs passem a les següents
mocions.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 27 i 28; adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 27.D’OCUPACIÓ.

EN

DEFENSA

DE

LES

POLÍTIQUES

LOCALS

Davant una situació macroeconòmica que preveu més de 5,5 milions d’aturats
-a Catalunya, a març de 2012, tenim 638.247 persones aturades i una caiguda
de l'activitat econòmica molt acusada- el govern del Partit Popular redueix en
els seus pressupostos generals de l’estat en més de 1.500 M d’euros els
programes de polítiques actives d’Ocupació.
Volem posar de manifest que els Ajuntaments han destinat molts esforços a
desenvolupar polítiques actives d’ocupació. Perquè són considerades
polítiques prioritàries per la ciutadania i perquè els ens locals han pogut
comptar amb un finançament sostingut en aportacions de l’Estat i la
Generalitat, en el cas de Catalunya, per executar aquest tipus de polítiques.
És cert, que en ocasions el nivell de competències ha estat molt alt i el nivell
de finançament molt baix per la qual cosa els Ajuntaments han hagut de
cofinançar part de les accions. Malgrat tot fins ara s’han pogut desenvolupar i
cobrir en major o menor mesura la demanda d’aquest tipus d’actuacions.
Darrerament ja s’estan començant a viure situacions especialment difícils per
la reducció del número de convocatòries de la Generalitat per optar a la gestió
de programes que permetin desenvolupar una oferta de serveis ajustada a les
necessitats de cada territori. Unes convocatòries que a més han anat
acompanyades en l’últim període d’un descens de la seva dotació econòmica
amb la qual cosa els Ajuntaments i per extensió la ciutadania està patint les
conseqüències.
D’aquesta manera, pels Ajuntaments es planteja un panorama complicat i, fins
i tot, desolador per poder emparar determinats drets i continuar prestant
segons quins serveis locals.
En resum, el projecte de pressupostos de l'Estat per el 2012 i també el Real
Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per la reforma del
mercat laboral, desmantella el conjunt dels serveis per l'ocupació, precisament
quan l’atur és més elevat i més falta fa, i aposta per la recentralització a escala
estatal de les polítiques d'ocupació. I tot això passa amb un servei d’ocupació
paralitzat des de fa un any i mig.
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Davant aquests fets i les greus conseqüències que poden tenir en el conjunt
de persones aturades i empreses de la nostra població, , el grup municipal del
PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament 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 20 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, 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 Partit Popular, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
PRIMER.- Instar al Govern de l'Estat a mantenir els pressupostos sense
retallada en matèria de polítiques actives d'ocupació i foment de l'ocupació.
b) S’aprova per unanimitat el punt SEGON, que literalment es transcriu a
continuació. No obstant això, els grups municipals del Partit Popular i de
Convergència i Unió voten en contra del paràgraf segon d’aquest punt que
diu: Reduir l'impacte que suposen les previsions dels Pressupostos
Generals de l’Estat per 2012 en matèria de polítiques actives d’ocupació,
recuperant els recursos retallats i augmentant, si fos necessari, el
cofinançament per part de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar i
consolidar les competències de la Generalitat en matèria d'ocupació,
formació i autoritat laboral.
·
·

·

Recuperar les transferències dels recursos al nivell que correspon a la
població activa de Catalunya.
Reduir l'impacte que suposen les previsions dels Pressupostos
Generals de l’Estat per 2012 en matèria de polítiques actives
d’ocupació, recuperant els recursos retallats i augmentant, si fos
necessari, el cofinançament per part de la Generalitat de Catalunya.
Treballar per buscar el consens entre els partits i tots els agents
implicats per establir les prioritats de les polítiques d'ocupació davant
l'amenaça de les retallades.

c) S’aprova per unanimitat el punt TERCER, que literalment diu:
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TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a prioritzar en la
seva agenda les polítiques actives d’ocupació i formació davant altres
despeses públiques, revisant en profunditat les polítiques d'ocupació, els
dispositius i la xarxa per abordar-les, comptant amb la llarga i exitosa
experiència dels Ajuntaments de Catalunya i de les entitats Tercer Sector
Social.

d) S’aprova per unanimitat el punt QUART, que literalment diu:
QUART.- Traslladar aquests acords al Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, a la Conselleria d'Empresa i Ocupació i als grups del Parlament de
Catalunya.

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 28.- SOBRE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA.

Vist que els Pressupostos Generals de l'Estat preveuen un 18% menys de
recursos per a l'aplicació de la Llei de la Dependència. L'Estat deixa a zero la
partida per al "nivell acordat" que a Catalunya va reportar 48 milions d'euros
l'any 2011.
Vist que el Govern de l'Estat ha proposat també, a través del Pla de reformes
contra el dèficit presentat a Brussel·les, la possibilitat d'ampliar el copagament,
revisar la quantia dels ajuts econòmics que rebin els beneficiaris i
l'endarreriment de l'entrada de nous usuaris al sistema.
Vist que d'altra banda, el Govern de l'Estat amb el suport de CiU ha aprovat al
paralització de l'aplicació d'aquesta llei diferint en el temps l'entrada al sistema
dels casos de dependència lleu.
Atès que aquesta situació, afegida a la situació econòmica que vivim i la
política de “retallades” aplicada, ha comportat que els serveis socials bàsics
dels ajuntaments facin front a un fort i continuat increment de demandes
d’informació i d’atenció social, principalment de persones amb problemes de
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dependència i de persones en risc d’exclusió.
Davant d’aquesta situació, el grup municipal del PSC, proposa al Ple de
l’Ajuntament 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 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 3 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a facilitar el finançament
necessari per a complir amb els ràtios de professionals previstos a la Llei
de Serveis Socials i a la Cartera de Serveis Socials.

b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 23 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, 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 3 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat que expliqui a la ciutadania de
forma clara i concreta com afectarà la retallada a Catalunya del
finançament de la Llei de Dependència.

c) Ha estat aprovat el punt TERCER 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; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 9 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
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Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de
l'Estat els recursos necessaris per a l'aplicació de la Llei de la
Dependència.

d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 23 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, 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 3 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
QUART.- Instar al Govern de la Generalitat a aplicar les mesures
necessàries de caràcter legal, tècnic (aplicatius informàtics) i econòmic per
garantir el compliment dels terminis previstos en quan a resolució de les
valoracions i l’aplicació efectiva de les resolucions de prestacions
contemplats en la Llei de la Dependència.

e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ 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 3 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a aplicar les mesures
necessàries de caràcter legal, tècnic (aplicatius informàtics) i econòmic per
garantir el correcte seguiment dels programes individuals d’atenció (PIA)
prescrits pels serveis socials municipals, tot garantint la prestació a la que
tinguin dret les persones amb dependència afectades.

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.
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PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit
Popular, números 29, 30, 31 i 32, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per a la seva presentació, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa, de las dos primeras haré yo la presentación.
El Ministerio del Interior y la Fundación La Caixa han firmado, este mes de
junio, un acuerdo para facilitar la reinserción de presos, supondrá la inserción
laboral de 1.364 internos de centros penitenciarios de toda España, que se
encuentran en la etapa final de su condena. Este programa, esta firma de este
convenio, es la ampliación de otro que ya existe de la obra social La Caixa, y
que ha facilitado que 750 reclusos, pues hayan encontrado un puesto de
trabajo desde 2006. Creemos que es una muy buena iniciativa, de
colaboración entre la Fundación La Caixa y el Ministerio del Interior, y por eso
creemos que el Ayuntamiento de Hospitalet, o pedimos que el Ayuntamiento
de Hospitalet, pues dé su apoyo al Convenio firmado entre el Ministerio del
Interior y la Fundación la Caixa, para facilitar la inserción laboral de un
colectivo en riesgo de exclusión social, como es el de los reclusos.
La segunda moción, el Gobierno Central, en el mes de febrero, estableció un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de entidades
locales. Este Ayuntamiento se acogió a este Plan, por un total de algo más de
12 millones de euros y gracias a este Plan de pago a proveedores del
Gobierno Central, pues más de 120.000 autónomos, según la Federación
Nacional de Trabajadores Autónomos, pues han comenzado a cobrar sus
facturas pendientes con los Ayuntamientos, y que una parte de ellos son de
nuestra ciudad. Creemos que es una medida beneficiosa, tanto para el propio
Ayuntamiento, puesto que la ha pedido, ya que ha incorporado también
liquidez en nuestras cuentas, también es buena para el mantenimiento de
empresas en la ciudad de Hospitalet, que estaban afectadas, y también para
la conservación de puestos de trabajo en la ciudad. Y, a parte, la Federación
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Española de Municipios y Provincias, también se ha manifestado, en el
sentido de valorar positivamente la medida adoptada por el Gobierno Central.
Y siguiendo, pues ese criterio de la propia Federación, pues pedimos que el
Ayuntamiento de Hospitalet, pues apoye, bueno, manifieste su apoyo al
sistema de financiación de pago a proveedores, puesto en marcha por el
Gobierno Central del Partido Popular.

SRA. ALCALDESSA
Bien, la Sra. Sonia Esplugas para la número 31.

SRA. ESPLUGAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, aquesta moció tracta del tema de la igualtat
de gènere, perquè, malauradament, la desigualtat encara és vigent a la nostra
societat i, per tant, encara es penalitza a la dona davant la societat. Tot i que
en els darrers anys, hem fet avenços tota la societat en conjunt, avenços
importants en aquesta matèria, encara queda molta tasca per fer, per eradicar
els estereotips sexistes que releguen a la dóna a un paper secundari en la
nostra societat, com he dit abans.
El paper fonamental de les administracions locals, en el desenvolupament de
polítiques i accions que ajudin a eradicar, és vital, i davant que nosaltres, a la
ciutat de l'Hospitalet, comptem amb un Programa Municipal per a la Dona, on
es desenvolupen polítiques municipals d'igualtat de gènere, on s’ofereix un
servei d'atenció per a les dones de la ciutat, una de les finalitats d’aquest
programa municipal, és seguir i millorar contínuament les polítiques que van
adreçades a les dones. I, en aquest sentit, nosaltres fiquem el punt de mira en
els mitjans de comunicació, com a mitjà de difusió de la nostra societat i que
tenen un paper molt important a l’hora de superar aquests estereotips de
gènere.
En aquest sentit, l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació és
una iniciativa de participació ciutadana, que va adreçada als ajuntaments, als
diferents ajuntaments de Catalunya, que treballen amb aquest objectiu i, per
tant, considerem que instem a l’Ajuntament de l’Hospitalet a adherir-nos a
aquest Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, com a eina
que promou la discussió pública, sobre les pràctiques discriminatòries dels
mitjans de comunicació. Moltes gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Elisabet Bas, per a la número 32.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Aquesta moció la vam preparar per presentar al
Ple del passat mes de novembre, que en aquell moment s’estaven traslladant
els metges i els especialistes dels CAP, a consultes externes de Bellvitge. En
aquell moment, els veïns ens van dir que encara no la presentéssim, perquè el
que volien era que tornessin els metges al seu lloc. Semblant que ara ja
sembla definitiu que els metges no tornaran, al menys de moment, hem cregut
oportú portar al Ple aquesta moció, sol·licitant un mitjà de transport, perquè la
gent, que en la seva majoria és gent gran, que fa servir els metges
especialistes, es pugui desplaçar.
És per aquest motiu que demanem que, mentre duri la situació actual: El
Ayuntamiento solicite a Transports Metropolitans de Barcelona que estudie la
posibilidad de un servicio de autobús lanzadera que, sin suponer ningún coste
para el Ayuntamiento, haga la ruta desde la puerta de los CAP de Amadeu
Torner y de Rambla Marina hasta Consultas Externas del Hospital de
Bellvitge, en horario de visitas, facilitando así el desplazamiento de los
usuarios. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament, Sr. Sánchez.

SR. SÁNCHEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, respecto a la moción número 29, nos parece
bien la voluntad de reinsertar a los presos, pero mientras esto no vaya
acompañado del endurecimiento de las penas por ciertos delitos, del
endurecimiento de penas a presos multireincidentes, así como la expulsión de
delincuentes extranjeros, no vamos a apoyar este tipo de medidas.
La moción número 30, la votaremos a favor, en la 31 nos abstenemos y la 32
a favor. De la 30, simplemente decirle al Sr. del Río, que no es el gobierno del
Partido Popular, es el gobierno de España, usted le está cogiendo igual manía
también a la palabra España, como le coge aquí a todo el mundo, pero es que
me he fijado mientras hablaba que tampoco quería decir el gobierno de
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España, y es el gobierno de España, no es el gobierno del Partido Popular.
Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Respecte de la primera moció del conveni amb el Ministeri
del Interior i la Fundació La Caixa, veiem que és una moció, com a mínim,
contradictòria amb les polítiques que vostès fan, fins i tot, podríem qualificar
que ratlla l’hipocresia, en el sentit que el Partit Popular, mentre s’ha carregat el
56% dels fons per a polítiques actives d’ocupació, que no és menor, ha passat
de 3.000 a 1.300 milions d’euros, a la partida, doncs, en canvi, quan estem
perdent aquests 1.700 milions, entre ells, una part era dels centres especials
de treball, doncs ara ens diuen, a través d’aquesta moció, que ens hem de
felicitar, perquè dediquen 4 milions i mig a polítiques actives d’ocupació en els
reclusos.
Per tant, jo diria que, evidentment, apliquin aquest conveni, em sembla molt
bé aquest conveni, votarem a favor de la moció per suposat, però el que
hauríem de fer, si us plau, és recuperar els 1.700 milions d’euros que faran
falta, no només pels 24.000 aturats que hi ha a la nostra ciutat, sinó pels més
de 5 milions que hi ha a tot el país. Per tant, una moció contradictòria
absolutament, ens alegrem d’aquests 4,5 milions, però lamentem la pèrdua de
1.700, que no equilibren la balança.
Respecte a la segona moció, la del Reial Decret, la dels préstecs als
ajuntaments, veiem que és una altra moció d’autobombo, vostès no
necessiten àvia en aquests moments, però, en concret, jo crec que en aquesta
moció no els hi hem de riure les gràcies. Per tant, nosaltres ens hem acollit, és
cert, al fons de finançament, perquè no teníem més remei, perquè en aquests
moments no hi ha una bona llei de finançament local, està pendent des de
l’inici de la democràcia i, sincerament, sí, el crèdit ofert per l’Estat als
ajuntaments, és una mica més avantatjós, que els oferts per entitats bancàries
privades.
Però jo crec que la ciutadania hauria de saber, jo crec que és un dels mals
que, en aquests moments, patim tots els governs d’Europa, és que aquest
préstec que ens ha fet l’Estat a l'Ajuntament, ens cobrarà un 5,9% d’interés, si
no ho tinc malament entès, i la ciutadania ha de saber que, per exemple, les
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lleis europees, en concret el Tractat de Maastricht, impedeix que el Banc
Central Europeu li presti diners als governs, i només el Banc Central Europeu
li pot prestar diners als bancs privats, i els hi presta, per cert, a l’1%.
Automàticament, els bancs privats els hi deixen als governs al 6, al 7, etc, per
tant, en aquesta operació, els bancs privats, doncs per unes lleis que es van
aprovar, no amb el nostre consentiment, doncs recapten, amb una simple
operació de traspàs de diners, del Banc Central Europeu, cap els estats, els
bancs privats guanyen entre un 5 i un 6%. I la quantitat no és poca, el Banc
Central Europeu ha reservat un milió de milions d’euros per aquestes
operacions, el 5% d’un milió de milions d’euros vol dir 50.000 milions d’euros,
que vol dir exactament el que ens agradaria tenir com a pressupost d’educació
en el nostre país, el 5% del PIB espanyol.
Per tant, votarem en contra d’aquesta moció, perquè és una moció
d’autocomplaença cap al seu govern, i per posar en evidència que aquest
préstec no surt gratis, surt al 5,9%, i el que hauria de fer el Banc Central
Europeu és prestar els diners als governs de l’Estat, als governs autonòmics i
als govern locals, a l’1%, i ens aniria a tots molt bé.
La tercera moció, respecte al tema de l’Observatori de les Dones en els
Mitjans de Comunicació, ens abstindrem, en el sentit que creiem que ja tenim
un bon servei des del CAID, crec que després així s’explicarà, i que
evidentment estem en ple procés de redacció del reglament de mitjans de
comunicació, per tant, preferim esperar a una posició afirmativa i, per tant, ens
abstindrem en aquesta moció.
I respecte a la quarta de les mocions, la dels autobusos sanitaris, jo crec que,
a veure, és un nou exercici, bé, no el qualificaré, que significa per part del PP,
davant de la sanitat en la nostra ciutat, davant de la salut. Jo crec que és un
nou ridícul que vostès fan, ja han fet uns quants en els darrers mesos, amb el
sainet del document del Parlament, si estava signat, no estava signat, si
tornarien els metges, no tornarien els metges. Jo el que els hi vull dir, és que,
encara que aprovéssim la moció en aquest Ple, els autobusos arribarien més
tard a fer aquest recorregut, que si vostès voten a favor o en contra en els
pressupostos del 2013 i forcen al govern de Convergència i Unió a retornar els
metges al CAP de La Marina. Per tant, no ho dubtin, arribaran abans els
metges, o els pacients als seus metges, si vostès voten en el pressupost del
2013, que retornin els metges al CAP de La Marina, que no pas si ara
votéssim que muntem una línia d’autobusos cap a uns altres CAP que, a més
a més, no sé qui la pagaria, perquè suposo que no pretendran que ho pagui
aquest Ajuntament, la línia d’autobús. Per tant, els hi desitjo la màxima sort en
la negociació dels pressupostos del 2013, en el Parlament de Catalunya, i que
allò que no van aconseguir en el 2012, doncs aconsegueixin la signatura en el
full que retornin els metges al CAP de La Marina. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Convergència i Unió, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Les dues primeres mocions, com aquí es deia, al
menys a nosaltres ens han fet un punt d’angúnia, perquè són una mica, per no
dir del tot, d’autobombo, i això si en la vida, doncs val la pena ser un punt
discret, en política jo crec que més, i més amb el que estem vivint i, per tant,
allò de dir, aplaudim als nostres, perquè han fet molt bé això de finançar als
ajuntaments, quan tenen dificultats, o aplaudim als nostres, perquè, al cap i a
la fi, doncs estan fent un acord, que ja fa anys que s’està fent a Catalunya,
que és per a la inserció dels presos i, per tant, amb un acord amb La Caixa,
poder treballar en aquesta inserció laboral, home, a nosaltres, li he de dir la
veritat, ens fa angúnia.
L’incorpora i reincorpora, a Catalunya fa anys que existeix, i de fet ha estat
sense cap seguidisme, i cap problema, quan les coses es fan bé, tant si és a
la inversa, si hi ha una administració que fa una cosa bé, una comunitat
autònoma, i una altre li agafa la mà i segueix aquell camí, doncs perfecte, com
si hi ha un ajuntament, que fa una cosa bé, el de l’ajuntament de l'Hospitalet i
llavors ho copia el de Sant Cugat, o a l’inrevés, el de Sant Cugat i després hi
va al darrere el de l'Hospitalet, la qüestió és que si hi ha vies de millora, doncs
s’aprofitin. I aquesta és una via de millora que existeix i que, bé, vostès han
volgut seguir, però miri, nosaltres no presentarem en aquest Ple cap moció
que digui, felicitem al govern de Catalunya, perquè fa això. I, per tant, no hi
votem en contra, perquè tampoc és que hi estiguem con contra, però no sé,
ens fa un punt d’angúnia i ens abstenim, ens abstenim davant d’aquestes
mocions, d’aquestes dues mocions.
L’altra moció que fa referència a les dones en els mitjans de comunicació,
l’observatori de les dones en els mitjans de comunicació. Mirin, la literalitat
potser estrictament no li compraríem, per dir-ho d’alguna manera, perquè
parla, per exemple parla amb una terminologia que entenem que no ens
acaba d’agradar, segurament, com aquí s’ha dit, hi ha d’altres mecanismes,
segurament inclús propis, de l’Institut Català de les Dones, etc, que fan aquest
paper, però entenem la bona intenció, podríem dir, i per tant, votem
favorablement. No sé si és la més apropiada, però, segurament, nosaltres
també, quan estem a l’oposició, les iniciatives, doncs bé, tampoc tenim el
coneixement de tot el que fa l'Ajuntament, malgrat hi siguem, i per tant, en
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aquest sentit, si no es va informar d’una altra manera a la Comissió
Informativa, doncs votem favorablement.
Respecte al tema del transport públic, mirin, aquest és un tema que jo crec
que, d’aquí uns mesos, quan els veïns de Bellvitge gaudiran del que és el
servei que finalment s’ha acordat de posar en el CAP Marina, que és el de
rehabilitació, doncs segurament molts veïns ho apreciaran i podran valorar fins
a quin punt, a vegades, tots plegats, poso a uns i altres, en aquest sentit, ens
entossudim en les idees originals, i en canvi, doncs potser, i poso un potser,
però jo crec que finalment serà així, la gent ho podrà veure com una millora
real, el que no hi ha hagut disminució de metges en el barri, sí trasllat, però no
disminució i, alhora, han guanyat en el que és un servei, doncs també sanitari,
per tant, en aquest sentit, positiu. Bé, no veiem malament que es pugui
aportar un transport més adequat, per poder fer aquests trasllats i, per tant, és
en aquest sentit que nosaltres hi votaríem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa. A ver, empezamos por la moción número 29, sobre el
tema de la reinserción de reclusos, mire, a nosotros el programa nos parece
un programa fantástico, un programa estupendo, como ya se ha dicho, fíjese
si nos parece bien que se puso en marcha cuando el Ministro del Interior era
Alfredo Pérez Rubalcaba. Ahora lo que se ha hecho es dar una prórroga a ese
convenio, oiga, insisto, nos parece fantástico, y como nos parecía bien en el
2006, pues que se continúe haciendo, nos sigue pareciendo bien. Pero, como
ya le dije en la Comisión Informativa, en nuestro ámbito, en Cataluña, desde el
año 1983 las competencias en materia de justicia están transferidas, y la
Conselleria de Justicia, hace también desde el año 2005, que ya puso en
marcha este convenio con La Caixa, y sigue funcionando y, por tanto, está al
margen, no por nada, al margen aunque hace prácticamente lo mismo que el
gobierno de España, por el hecho de tener las competencias transferidas. Con
lo cual, oiga, mire, nosotros les votaremos favorablemente, porque estamos a
favor del programa, porque nos parece bien el programa, pero sí que
nosgustaría hacer alguna consideración.
Hombre, yo no sé si ahora va a ser una línea, veo que traen cuatro mociones,
de las cuatro, dos, un porcentaje que no está mal, no van a ir cada Pleno a
traer aquí las mociones para poder celebrar la obra del gobierno, oiga,
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ustedes pueden traer las mociones que consideren. Lo que sí, como les decía
el Sr. Alberto Sánchez, miren, hombre, un poquito de mejor estilo, y cuando se
refiere al gobierno de España, gobierno de España, hombre, en un
documento, una cosa es en el diálogo, en el fragor de la discusión o del
debate, pero en un documento, en una moción, en un documento público,
hombre, referirse a ese gobierno, al gobierno de España, como el gobierno
central del Partido Popular, hombre, no me parece, al menos, del mejor estilo.
Pero, insisto, le votaremos favorablemente.
Respecto a la moción número 30, de apoyo al sistema de financiación de
pago a proveedores. Mire, efectivamente este Ayuntamiento se acogió, se
acogió al sistema, entre otras cosas, porque no tenía otro remedio, pero
algunas cosas que yo creo que vale la pena que queden claras. Este
Ayuntamiento paga y paga bien a sus proveedores, ya quisieran otros
ayuntamientos tener un sistema de financiación y de pago a proveedores
parecido, no digo igual, parecido al que tiene este Ayuntamiento, de hecho, ha
habido proveedores que facturas, porque son proveedores recurrentes que
cada mes presentan certificaciones, ha habido proveedores que han cobrado
facturas del año 2012, antes de que este magnífico sistema le pagaran las de
2011, que el 31 de diciembre no estaban pagadas.
Pero, dicho eso, mire, este sistema de financiación de pago de facturas ha
quien ha beneficiado, fundamentalmente, es a los bancos, porque han
obtenido dinero al 1% y lo han dado al 5,9%, estos han hecho el negocio
redondo, y además no han tenido que ir a buscar al cliente, porque el cliente
ya se lo ha puesto el Estado. Con lo cual, sí este Ayuntamiento se ha acogido
al pago, pero ha de quedar claro que quien ha hecho el negocio con esta
financiación, con este sistema, no han sido los ayuntamientos que siguen con
un sistema de financiación fatal, y que ahora lo que hemos hecho es darles un
crédito a 10 años, al 5,9%, cuando los bancos que les han prestado el dinero,
sin hacer nada, lo han obtenido al 1%, y que ahora eso, evidentemente, le
computa como deuda para los próximos 10 años. Por tanto, parecería
razonable que esos tipos de interés a los cuales se le cobra a la
administración pública, estuvieran lo más cerca posible del 1% y, insisto, no
que se hayan ido al 5,9%, como ha pasado en este caso, y por tanto,
votaremos en contra de esta moción.
Respecto a la moción del observatorio para la igualdad. Esta moción vino ya a
este Pleno, como mínimo muy parecida, en el año 2006, en el año 2006 y la
trajo Esquerra Republicana, en aquellos momentos el company Eduard
Suárez trajo esa moción a consideración de este Ayuntamiento. Y, en aquel
momento, le votamos en contra, el grupo municipal socialista votó en contra,
con un par de argumentos que nos parecían de peso en aquel momento, y
nos lo siguen pareciendo. Primero, que un observatorio de estas
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características no es un tema que, municipio a municipio, se deba fomentar,
crear o impulsar, sino que nos parecía un tema de país y que, por tanto,
parecía razonable que quien tirará adelante ese observatorio, si así se
consideraba, fuese desde un ámbito de Cataluña, no desde un ámbito
municipal.
Y además lo que pedíamos era, lo que ofrecía el observatorio, en otra de sus
características, que era ofrecer algún tipo de fórum, de charla, de asistencia
para poder favorecer temas de concienciación, nosotros, afortunadamente,
desde nuestro servicio del Centre d’Atenció i Información a la Dona, que como
ustedes saben funciona en esta ciudad desde hace muchísimos años,
tenemos aún, afortunadamente, capacidad suficiente para poder hacerlo. Por
tanto, con ese argumento, en aquel momento se rebatió, y con ese argumento
se lo rebatimos hoy. Pero piensen que incluso en el año 2007, el Institut
Català de les Dones asumió ya lo que significa la gestión de las quejas por los
contenidos en los medios de comunicación y que, por tanto, una de las
funciones que ese observatorio tenía, ya desapareció, por decirlo de alguna
manera, o no desapareció, pero quedó asumida por el Institut Català de les
Dones, que en el fondo es lo que se pedía desde el grupo municipal socialista
en este Ayuntamiento, que tuviera un ámbito mucho más nacional, mucho
más allá de la incorporación de unos y otros ayuntamientos.
Y luego, y para finalizar, oiga, me parece bien y yo creo que, como usted
decía en su intervención Sra. Esplugas, creo que se ha avanzado en los
temas de igualdad y camino nos queda por recorrer, pero le propongo un reto,
lleve esa concienciación a los máximos dirigentes de su partido, no puede ser
que nosotros estemos hablando hoy de una moción a favor de la igualdad,
traída por el Partido Popular, y que el Sr. Javier Arenas diga que el gobierno
persigue recuperar los valores familiares que, desde que la mujer trabaja, se
han perdido. O no puede ser que el Sr. Mariano Rajoy diga que cuenta con
mujeres magníficamente preparadas y casi todas llevan su casa y cuidan de
sus hijos. Y ya el Sr. Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia, diga que la libertad
de la maternidad es lo que hace a las mujeres auténticamente mujeres.
Empecemos por ahí y luego veamos cómo arreglamos el resto, pero
empecemos a concienciar, porque estamos hablando del Presidente del
Gobierno, del Ministro de Justicia y del Presidente del PP en la Comunidad
Andaluza. Con lo cual, oiga, son gente que creo que traslada una potencia
política muy importante en este país, y creo que vale la pena que midan sus
palabras y que, sobretodo, tengan muy claro cuáles son sus pensamientos en
esta cuestión.
Y, para acabar, con el tema de la posibilidad de instalar servicio de autobuses
lanzadera entre el CAP de Amadeo Torner y Rambla La Marina, al hospital de
Bellvitge. Hombre, el Sr. Esteve se lo ha dicho y yo le repito, hombre, nos
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hacemos trampas al solitario, si no fuera porque la cosa es muy seria, le diría
que usted lo que nos propone, es que cambiemos médicos por autobuses.
Mire, si tenemos el problema que tenemos, es porque ustedes, en el
Parlament de Catalunya, fueron incapaces de conseguir que, en los
presupuestos de la Generalitat, se incluyeran el mantenimiento del CAP de La
Marina, y ahora vienen y nos dicen, mire, como eso no ha podido ser, ahora
ponemos unos autobuses que irán a la puerta del CAP, y que cada vez que
alguien tenga que ir al hospital de Bellvitge, se subirá y lo llevaremos para allí.
De entrada ya le digo, nos saldría más barato pagar taxis, seguro.
Y segundo, hombre, eso lo tiene que pagar Transportes Metropolitanos de
Barcelona, que parece que hay un señor allí que le da a una maquinita, hace
billetes y paga, Transports Metropolitans de Barcelona son los ayuntamientos
del área metropolitana de Barcelona ¿encima el Ayuntamiento va a tener que
pagar los autobuses? Hombre, es que parece cachondeo, es que yo creo que
hemos de tener un poquito de rigor en el momento en el que planteamos las
cosas. Oiga, mire, el servicio nos podría llegar a parecer fantástico, ya le digo
que como servicio de transporte, la ineficacia es absoluta, pero es que,
además, plantear, cuando hemos tenido en nuestras manos poder hacer que
en el CAP haya un médico, decir no, como no tenemos médicos, ponemos
autobuses, hombre, y además que lo pague el Ayuntamiento, hombre, me
parece una burla a los ciudadanos de Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Havia acabat Sr. Belver? perfecte. Sr. del Río, vol afegir alguna cosa?

SR. DEL RÍO
Sí, sí, gracias. A mí me sorprende porque, que el Partido Socialista dentro de
la Federación Española de Municipios, valore muy positivamente este plan de
pago a proveedores y que el Partido Socialista en la ciudad de Hospitalet,
pues vote en contra de justamente lo que acaba de decir el Partido Socialista,
esta semana en la Federación, pues la verdad es que, no sé, es para
hacérselo mirar ¿no?
De todas maneras, oiga, si están ustedes en contra, porque han votado en
contra, de valorar positivamente este plan de pago a proveedores, por qué lo
han pedido, porque es un plan de pago a proveedores que ha beneficiado a
muchos pequeños empresarios de la ciudad de Hospitalet, que ha permitido
mantener su empresa y mantener puestos de trabajo. Y si están en contra de
este plan de pago, oiga, pues devuélvanlo, si tan malo es, devuélvanlo,
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porque eso sí que es hipocresía Sr. Esteve, eso sí que es hipocresía. O sea,
pedimos los 12 millones de euros y una vez que los tenemos, criticamos a
quien nos ha dado los 12 millones de euros, eso sí que es hipocresía Sr.
Esteve.
Y pónganse ustedes de acuerdo, el Sr. Esteve dice, es que no teníamos más
remedio, el Sr. Fran Belver dice que no, que este Ayuntamiento podía pagar
tranquilamente bien. En qué quedamos, o no teníamos más remedio o lo que
dice el Sr. Esteve, porque las dos cosas, Sr. Esteve, es imposible, si no tienes
más remedio es que no tienes un duro para pagar a proveedores, y si usted
dice que puede pagar y no hacía falta, es que este Ayuntamiento tenía caja
para hacer frente a esos pagos. Y oiga, y si tanta angunia, como dice
Convergència i Unió, le hacía, que aquí quien se lleva dinero son los bancos
¿es que acaso ustedes no lo sabían cuando lo pidieron? Y si tanta cosa les
daba que los bancos recibieran ese dinero, para qué lo han pedido. Por lo
tanto, menos hipocresía Sr. Esteve.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Elisabet Bas, perdón Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Para contestar al Sr. Belver decirle que,
evidentemente, en las declaraciones que usted ha manifestado de los
dirigentes del Partido Popular, haciendo esas manifestaciones machistas,
pues, evidentemente, no las comparto, faltaría más. Pero también digo que si
hurgamos en la hemeroteca, también encontraríamos personas de su partido
con, si no parecidas, muy similares, por tanto, en este sentido creo que
siempre hay alguna oveja, en este caso, puede ser descarriada, y puede
hacer algunas declaraciones que están un poco salidas de tono, pero, en este
caso, es verdad.
Y respecto al tema del observatorio en concreto, decirle que, evidentemente,
yo en la moción no propongo que se cree un observatorio en la ciudad de
Hospitalet ¿vale? Usted me hace referencia y me habla de una moción del
año 2006, de una moción de Esquerra Republicana, en la que presuntamente
se pedía un observatorio, yo no lo pido, yo lo único que pido es adherirnos a
una asociación que está haciendo un trabajo concreto con el tema de los
medios de comunicación, en el que desarrollan talleres, hacen charlas y lo
que intentan es promover un discurso público entorno a los temas de
comunicación, para romper todos los estigmas en los medios de
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comunicación, en el entorno sexista. Por tanto, usted me puede decir que yo
quiero crear un observatorio, no es mi intención, lo único que quería era
adherirnos a esta asociación, es una asociación dedicada explícitamente para
los ayuntamientos, aquí no entra ni el gobierno central, ni el gobierno
autonómico, es una asociación dedicada explícitamente a los ayuntamientos
y, por lo tanto, lamento que ustedes, desde el Partido Socialista, digan una
cosa y hagan otra. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Elisabet Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, el Sr. Esteve diu que és ridícul, el Sr.
Belver diu que és una burla, doncs els hi direm als iaios que venien aquí cada
mes a queixar-se de les molèsties que tenien, que és ridícul i que és una burla
queixar-se, perquè clar, a veure, o sigui, si ens costa un duro, és ridícul i és
una burla, si paga la Generalitat aquests metges, ens sembla correcte, o sigui,
aclarint-nos. Hi ha molèsties per a la gent gran que es trasllada? ¿Els hi hem
de donar facilitats o si ens costa cèntims ja no cal? Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, en tot cas, suposo que avui sóc el sac dels cops, ja m’han dit tres
qualificatius avui, doncs, en tot cas, bé, cada vegada l’esquena més amplA.
Sr. Juan Carlos del Río, ens han prestat els diners al 5,9%, evidentment, entre
tenir els diners al 5,9 o tenir-los al 6,5 o 7, evidentment, qualsevol escull el 5,9,
però això no vol dir que sigui una cosa correctA. Els bancs privats han rebut
aquests diners a l’1% i en els estan deixant al 5,9%, vol dir que amb un
plumazo estan guanyant el 4,9% en els préstecs, no només de l'Hospitalet,
sinó de tot el país ¿vostè sap quants milers de milions s’han deixat els
municipis en aquest pla de finançament? Ara no recordo, però deuen ser
moltíssims, multipliqui això pel 4,9, que és el diferencial entre l’1 i el 5,9, i
veurà quants diners hem regalat als bancs, que probablement haguéssim
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tingut diners per les polítiques d’ocupació, per les polítiques d’educació, per
les polítiques de dependència, etc. Per tant, d’això ens queixem, i nosaltres,
evidentment, que vam votar a favor d’aquest finançament, però això no vol dir
que haguem d’aplaudir que vostès hagin portat a cobrar-nos un 4,9% de
diferencial d’interés, per tant, no porti aquí mocions d’autocomplaença, a
sobre l’hem d’aplaudir, doncs no, no l’aplaudim, perquè això ens ha costat un
4,9%, multiplicat per els 12 milions d’euros, no sé quan és ara, no ho puc
calcular amb el cap, però és això.
I per l’altra, no ho sé Sra. Esplugas, vostè ha dit oveja descarriada a Rajoy,
Gallardón y Arenas, ho dic perquè qualsevol d’aquestes persones, doncs
tenen un cert pes polític en el seu Ajuntament.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, Sra. Alcaldesa. A ver, Sr. del Río, nos acogimos, porque no nos quedaba
más remedio, y además pagamos bien, porque pagamos a 45 días, con lo
cual una factura que aquí entró el 1 de diciembre, nosotros, habitualmente, la
pagaríamos el 15 de enero, como el 31 de diciembre no estaba pagada, nos
dicen que nos hemos de acoger. Esa es la explicación, pagamos bien y nos
tuvimos que acoger, por eso sí es posible una cosa y la otra.
Y luego, mire, usted dice, y eso además ha beneficiado a empresarios de
Hospitalet, serán los que trabajan para el Ayuntamiento de Madrid, que se
gastan la mitad de la factura, en viajes a ver si cobran, porque esos sí que son
ayuntamientos que tienen una deuda desmesurada y que han condicionado
todo el proceso. Oiga, nosotros tenemos una deuda, teníamos facturas, el 31
de diciembre, por 12 millones de euros, con un presupuesto de 200 millones
de euros, y le insisto, proveedores que facturan y que certifican cada mes,
acabaron cobrando antes las facturas del 2012, que algunas que tuvieron que
hacer del 2011.
Sra. Esplugas sí que la he entendido, ya sé que nos pide que nos adhiramos a
un observatorio, como en el 2006, nos pedían exactamente lo mismo.
Nosotros lo que decimos es que, si hay un observatorio, que hagan un
observatorio a nivel de Cataluña, si ha de haberlo, el Institut Català de la Dona
ya juega ese papel, si es para recibir las quejas y tramitar las quejas de
comentarios o de cuestiones sexistas, en los medios de comunicación de

…/…

140

Cataluña, que se haga desde el Institut Català de la Dona, que ya se hace.
Por lo tanto, por eso decimos que el observatorio no tiene ese sentido, para el
resto de cuestiones que ofrece el observatorio, nuestro Centro d’Atenció e
Informació a la Dona ya tiene suficientes recursos para poder hacerlo en la
ciudad.
I miri, Sra. Bas, jo no volia ridiculitzar, però és que em sembla que el que
vostè planteja no és de rebut, li direm als iaios que els hi sembla ridícul, no,
diguin als iaios que els van estar marejant durant sis mesos, diguin-los això,
això és el que els ha de dir.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Sonia Esplugas, per al·lusions.

SRA. ESPLUGAS
Para aclararle al Sr. Esteve que yo en ningún momento he dicho que las
personas que usted acababa de decir, que son ovejas descarriadas de mi
partido, he dicho que en todos los partidos existen, no he dicho que ellos en
concreto lo sean.

SRA. ALCALDESSA
Se ha interpretado un poco… de rebaño ha quedado la cosa, y de ovejas y de
pastores. Bueno, a ver, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa, disculpe, muy brevemente. Yo, a ver Sr. Esteve, si
una cosa no es correcta, por qué la apoya, usted acaba de decir que no era
correcto, pero usted lo apoyó en este Ayuntamiento, por lo tanto, oiga, de
verdad, usted dijo que era hipocresía lo que yo traía aquí, pero ¿y usted? Y
mire, usted dice que este dinero a quien ha servido es a los bancos, que se
han forrado, o sea, usted ha aprobado aquí en este Pleno, ha traído una
medida en apoyo a que los bancos se forren, oiga, pero escúcheme, eso
también sería hipócrita ¿no? No le entiendo.
Y a ver, pónganse de acuerdo, o había remedio o no había más remedio,
porque aquí cada uno dice una cosa, en función del minuto que le toque
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hablar. Y yo entiendo que este dinero iba destinado a pagar a proveedores
que tenía este Ayuntamiento, pues no sé, yo entiendo que esto iba así, si no
era esta la finalidad, no sé si el Sr. Fran Belver me dirá que era otra la
finalidad, o se destinará a otros usos, pero ese dinero tenía que ir al pago de
proveedores que tenía este Ayuntamiento, y supongo que algunos de ellos,
buena parte de ellos, son de la ciudad de Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
A ver, supongo que por alusiones, lo digo porque yo creo que ya hemos hecho
todo el debate, por alusiones.

SR. ESTEVE
Sí, simplement deu segons. Ho ha d’entendre, és una qüestió pragmàtica,
entre que un banc ens cobri el 7% i ens cobri el 5,9%, pragmàticament ens
cobri el 5,9%, però això no vol dir que el 5,9% em sembli correcte, perquè a
aquest banc li han deixat a l’1%, per tant...

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. del Río, jo crec que, a veure, seamos realistas, usted ha traído aquí
esta moción para decir que el Partido Popular somos los mejores del mundo
mundial, y ya está. Y usted tiene que entender que, bueno, ustedes han
tomado una medida en el gobierno central que, evidentemente, a muchísimos
ayuntamientos les ha ido francamente bien, sobre todo a los del Partido
Popular, porque en Madrid 1.400 millones, en Valencia un montón de
millones, y este Ayuntamiento, Sr. del Río, se ha cogido 12 millones, en un
presupuesto de 200 millones de euros, 12 millones, eso quiere decir, y usted
lo sabe perfectísimamente, que en esta ciudad no hay pequeños proveedores
que estén pendientes de cobrar una factura de este Ayuntamiento.
No hay, no diga esto, o sea, si quiere usted mire la lista, el Sr. Interventor, el
Sr. Tesorero, la Sra. Teniente de Alcalde, están a su disposición para hacerle
llegar la lista de los proveedores que se acogieron y son proveedores que,
evidentemente, tenían facturas del mes de diciembre, de importes
relativamente cortos, y algunos proveedores, grandes proveedores de las
contratas, que estos, hombre, pues si en el Ayuntamiento de Hospitalet
estaban cobrando a 60 días, hay ayuntamientos que, es cierto, estaban
cobrando a 60 meses, a 60 meses, y eso es verdad.
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Pero, hombre, que venga usted aquí, a este Ayuntamiento, un Ayuntamiento
que, hombre, no podemos decir que estemos, en fin, perfectos, estamos como
la media de este país, es decir, las administraciones están como están, y este
Ayuntamiento, pues dentro de esa media, pues no podemos decir que
estamos los mejores, pero tampoco estamos de los peores, ni mucho menos.
No venga usted a decir que aquí ha salvado este proyecto del gobierno, en fin,
a los proveedores de Hospitalet, no es verdad, es que no es verdad, que ha
salvado a muchas empresas en otros lugares, yo no se lo niego, pero hombre,
que encima le aplaudamos, pues no, perdone pero no le vamos a aplaudir,
porque es que no se lo merecen.
Y además tienen razón en lo que aquí se ha comentado, que este es un plan
que a los ayuntamientos nos hubiera ido muy bien a un coste razonable, y el
coste es elevado, pagar un 6%, hombre, pues qué quiere que le diga, en estos
momentos pues es un coste elevado, que a lo mejor en el mercado
estaríamos en vez de en un 5,9, en un 6,2, pues es posible, pero hombre,
tampoco han hecho un trato tan favorable, cuando hay administraciones
detrás y solvencia detrás. Bueno, simplemente para clarificar, porque, en fin,
creo que era necesario también hacer esta puntualización.
Pasamos a las siguientes mociones.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 29, 30, 31 i 32;
adoptant-se els següents acords:

DE APOYO AL CONVENIO FIRMADO ENTRE EL
MOCIÓ 29.MINISTERIO DEL INTERIOR DEL GOBIERNO CENTRAL DEL PARTIDO
POPULAR Y LA FUNDACIÓN LA CAIXA PARA FACILITAR LA INSERCIÓN
LABORAL DE RECLUSOS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i del representant
d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; amb 3 vots d’abstenció dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i amb 2 vots en contra 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:

Dado que el Ministerio del Interior y la Fundación la Caixa han firmado este
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mes de junio un acuerdo para facilitar la reinserción de presos.
Dado que en virtud de ese acuerdo la entidad financiera dedicará a lo largo de
este año 4,5 millones de euros a facilitar itinerarios de inserción socio laboral a
la población reclusa.
Dado que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Central a través del
Ministerio del Interior y la Fundación la Caixa supondrá la inserción socio
laboral de 1.364 internos de centros penitenciarios de toda España que se
encuentran en la etapa final de su condena.
Dado que ese acuerdo se enmarca dentro del llamado programa Reincorpora
que va dirigido a reclusos que han cumplido las dos terceras partes de la
condena, que han respetado los beneficios penitenciarios y que están en
condiciones de reinsertarse.
Dado que el programa Reincorpora permitirá que a lo largo de este año los
reclusos incluidos en el mismo obtengan una cualificación profesional, realizar
servicios a la comunidad y prepararse para su reincorporación al mercado
laboral.
Dado que además de la capacitación y preparación para la reinserción laboral
este programa pretende sensibilizar al tejido empresarial para que potencien
la contratación de personas en riesgo de exclusión social.
Dado que Reincorpora es una ampliación del programa Incorpora que forma
parte del programa de integración laboral de Obra Social La Caixa y que ha
facilitado que 750 reclusos encuentren un puesto de trabajo desde 2006.
Dado que gracias a dicho acuerdo reclusos de nuestra ciudad podrán tener
una oportunidad laboral y reinsertarse en la sociedad tras finalizar su
condena.
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 da su apoyo al Convenio firmado
entre el Ministerio del Interior del Gobierno Central del Partido Popular y la
Fundación la Caixa para facilitar la inserción laboral de reclusos.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Interior, a la
Fundación la Caixa y al resto de grupos políticos representados en este
Consistorio.
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MOCIÓ 30.DE APOYO AL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE PAGO
A PROVEEDORES PUESTO EN MARCHA POR EL GOBIERNO DEL
PARTIDO POPULAR. Ha estat rebutjada amb 14 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 del
representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; amb 3 vots d’abstenció dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i amb 8 vots favorables
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.

SOBRE POLÍTIQUES D’IGUALTAT. Ha estat rebutjada
MOCIÓ 31.amb 13 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; amb 9 vots favorables dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; 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 32.SOBRE AUTOBUSOS PER A SERVEIS SANITARIS. Ha
estat rebutjada amb 14 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 del representant d’ICVEUiA, Sr. Esteve; i amb 11 vots favorables dels representants del PP, Srs/es.
Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de
Convergència i Unió, números 33, 34 i 35, es produeixen les intervencions
següents:
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Borràs.

Essent les 21.35 hores abandona la sessió el Sr. Alberto Sánchez López,
regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. La primera emoció, ai! emoció, perdonin, estem
fatal ja a aquesta hora, disculpin. La primera moció, i fent referència a un
excompany de Consistori, pretén ser una moció amable, que el que ve a
defensar és la forma de ser, més ben expressat o no tan compartit, no ho sé,
el que és i ha estat aquest país, i és i volem seguir defensant que és la
tolerància envers els altres, la defensa d’allò que és nostre, i això vol dir,
doncs donar valor a la nostra cultura, a les nostres tradicions, tot i essent
respectuosos amb aquelles cultures que respecten els drets fonamentals de
les persones i, per tant, també hi ha una adaptació als nostres costums i a la
nostra forma de ser. Per fer-ho d’una forma breu i reduïda, aquesta seria la
voluntat d’aquesta moció.
L’altra moció és una moció pròpiament més política, podríem dir, i fa
referència al tema de l’IBI. I mirin, nosaltres presentem aquesta moció fruit
dels debats que hem tingut i que hem parlat en altres ocasions, que aquest
any no és possible fer una altra puja de l’IBI, que és del 10 més el 8, o del 8
més el 10, la qual cosa representa més que un 18%, perquè la pujada del 10
es fa sobre la pujada ja efectuada del 8%.
Què pretenem, doncs home, que això es tingui en compte l’any que ve i que,
per tant, a l’any 2013 sol·licitem la reducció del tipus de gravamen de l’IBI, per
a l’any 2013, en un 8%, per tal de minimitzar al màxim els efectes de
l’increment fixat pel Govern espanyol. Potser hauríem de dir del 10%, perquè
de fet el que ells plantegen és el 10%, i el 8 era el que voluntàriament
l'Ajuntament es posava.
Aquesta seria una mica la voluntat d’aquesta moció, que malgrat hi haurà gent
que es trobarà amb dificultats aquest any i, per tant, tampoc els hi solucionem
el problema aquest any, fent aquesta moció, sí que ens sembla que és mirar
de corregir les coses en el futur immediat i, per tant, aquest compromís de
cara a la gent de la nostra ciutat.
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L’altra moció la defensarà el Sr. Josep Lluis Pérez Fort.

Essent les 21.40 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la
Sra. Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Sr. Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies, seré molt breu. El 29 de gener de 1987, als noranta-quatre anys i en
el cim del seu prestigi literari, Josep Vicenç Foix mor a la seva casa de Sarrià,
Barcelona, per la qual cosa aquest any 2012 es compleix la data singular del
25 aniversari del seu decés.
Foix vol instaurar la tradició noucentista i a la vegada relacionar-se amb les
noves corrents literàries, per això, entre els anys 50 i 60, tota una nova
generació de poetes i artistes plàstics l’assenyalen com el gran poeta català
del segle XX.
És creador d’una profusa obra en poesia, prosa, articles periodístics i assaigs
polítics, per la que rep el seu reconeixement en premis com Medalla d’Or de
l’Ajuntament de Barcelona, Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, per
França com Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres i el Premio Nacional
de las Letras Españolas i és proposat per al premi Nobel de Literatura pel
Parlament de Catalunya.
Foix, va tenir una relació directa i especial amb la nostra ciutat, al mantenir
una amistat amb Rafael Barrades, doncs era sovint convidat per la seva dona
Pilar i la seva germana Carme, al denominat “Ateneillo de l’Hospitalet”, situat
al pis del carrer Porvenir, actualment Josep María de Sagarra.
Per tot això demanem al Ple el següent acord: Fer les gestions pertinents des
de la Regidoria de Cultura, per promoure al llarg d’aquest any 2012, la
realització d’un acte literari amb suport institucional, per commemorar la data
del 25 aniversari de la mort de Josep Vicenç Foix. Gràcies.
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SRA. PEREA
Molt bé, pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, sobre la moció número 34, que ens parla sobre l’impost de l’IBI, el grup
municipal de Plataforma per Catalunya se la votarà favorablement. Votarà
favorablement per la coherència que té el nostre grup en tots aquests
assumptes i en tots els que normalment presentem. Des del nostre grup,
sempre hem defensat que l’Impost de Béns Immobles no s’apugés aquest
any, per l’extrema situació que hi ha en molts dels nostres conciutadans.
Òbviament la pujada del 18% ens sembla una pujada escandalosa, i culpem
tant al govern central, com al govern socialista i comunista de la nostra ciutat.
Per això mateix, veuríem molt adequada aquesta reducció del 8% que
demanen, inclús veuríem bé la reducció del 18% que s’ha pujat.
Ara bé, malgrat votar-los a favor aquesta moció, també ens agradaria saber si
els pobles on vostès governen, que a Catalunya en són molts, vostès reduiran
l’IBI per compensar la pujada de l’IBI per part del govern central, o si vostès
han congelat l’IBI en els municipis on vostès governen. Clar, perquè si no
presentar una moció aquí, i no a la resta de municipis on vostès tenen el
poder i governen, no em semblaria gaire coherent. Però bé, ja sabem que
aquí als plens no hi ha gaire coses coherents.
Ja els hi dic que, malgrat que els hi votarem a favor aquesta moció, ens
sembla que vostès ho fan més de cara a la galeria, que no pas pel ple
convenciment ideològic, ja que, precisament, és el govern de la Generalitat,
dirigit pel seu partit, el que està escanyant cada vegada més als ciutadans de
Catalunya, amb continues pujades d’impostos, retallades socials i creació de
taxes. Per això, aquesta moció ens dóna un altre brindis al Sol, tan
característic a vegades del seu partit.
Respecte a la moció per celebrar el 25è aniversari de la mort de Josep Vicenç
Foix, els hi votarem en contra, bé, ja que fa pocs mesos vostès també van
portar aquí una moció sobre el 5è aniversari de la mort de Josep Mª de
Sagarra, i nosaltres, des de Plataforma, considerem que amb la gran quantitat
d’associacions culturals que té la ciutat, no podem perdre el temps en tots els
aniversaris de morts, naixements, batejos i comunions, que se’ls hi vagin
ocorrent. Una cosa és que fos gent realment important per a la nostra cultura,
com per exemple Joan Maragall, però no ho considerem, en aquest cas, així,
malgrat que, òbviament, a nivell individual, la figura de Josep Vicenç Foix amb
el seu anticomunisme convençut dels primers temps, no ens desagradi.
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Finalment, sobre la moció que porten vostès, sobre el respecte a la identitat
catalana, la veritat és que jo crec que si l’haguéssim portat nosaltres, no sé
què haguessin dit vostès, segurament i veient les declaracions d’alguns
membres del seu partit, inclús del seu grup municipal de l'Hospitalet,
ràpidament l’haguessin titllat de xenòfoba o nazi o coses similars, que els hem
sentit dir a vostès. Mirin, igualment nosaltres els hi votarem a favor, ja que tots
els acords que vostès proposen, ens semblen bé. Òbviament no estem
d’acord amb tota l’exposició que fan en el text de la moció, com per exemple
el tema que vostès diuen de facilitar la possibilitat de la plena integració dels
immigrants, ja que nosaltres considerem que qui arriba a casa nostra està
obligat a integrar-se a la nostra societat, i és per part seva que s’ha de fer
l’esforç i no per part nostra, no volent dir això que renunciïn a la seva cultura.
Per a la resta, bé, ens sorprèn una mica que un partit ultraliberal com el seu,
utilitzi frases com prevalença de la nostra cultura, o parli de prioritzar la nostra
cultura sobre les altres. A partir d’ara, facin-s’ho mirar quan gent del seu grup
diu certes coses sobre el nostre, quan diem coses similars.
Ara bé, malgrat el vot favorable, no ens volem estar de dir-los que vostès són
uns dels grans culpables de la situació que viu Catalunya en aquest aspecte.
Cóm poden vostès portar mocions aquí parlant de la nostra cultura i de
respecte a la nostra cultura, si tenen una associació de nous catalans dintre
del seu partit, associació completament formada per musulmans i dirigida per
l’impresentable Angel Colom, sí, el que rebia molts diners del Sr. Millet...

SRA. PEREA
Sr. Ordóñez, dels qualificatius li agrairia que s’abstingués.

SR. ORDÓÑEZ
D’acord, tatxo impresentable i ja està, doncs ves-te’n, a mi m’és igual que te’n
vagis. Si tant defensen la cultura autòctona, per què no han fet una fundació
per ajudar a la gent de casa, que tan malament ho està passant, i no, fan una
fundació per anar pidolant el vot immigrant, això seria defensar la cultura i no
simplement fer un escrit.
Igualment els hi diré que, òbviament, encara que els hi votem favorablement,
perquè considerem que el que demanen està bé, els hi direm que en el
transfons de la moció, òbviament, és una moció d’un caire nacionalista i, bé,
nosaltres no compartim, òbviament, aquest caire, ja que, bé, òbviament no
som un partit nacionalista. I, bé, tant que els hi agraden el poetes de la terra,

…/…

149

els hi llegiré simplement, si em permeten, dues estrofes d’un poeta
indubtablement de sentiments profundament catalans i profundament hispans,
que es diu Joan Maragall, un poema, que els hi llegiré una estrofa o dues, una
que diu:
“Escolta, Espanya la veu d'un fill
que parla en llengua no castellana:
parlo en la llengua que m'ha donat
la terra aspra.
En aquesta llengua pocs t'han parlat;
en altra, massa.”
I simplement al final, que diu:
“On ets, Espanya? No et veig enlloc.
No sents la meva veu atronadora?
No entens aquesta llengua que et parla entre perills?
Has desaprès d'entendre han els teus fills?”
Simplement per dir-los que òbviament, amb el segon sentit que té la seva
moció, que és el sentit nacionalista, nosaltres no el podem compartir, perquè
considerem que és manipulació històrica de la història de la nostra terra.

SRA. PEREA
Molt bé, posicionament per Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Perea. Bé, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa votarem en contra de la moció 33, en contra de la 34 i a favor de la
35. Vostè deia, Sra. Borràs, i recordava al company, i malgrat tot amic, el
Mario Sanz, dient que aquesta era una moció amable. Doncs segurament el
Sr. Sanz li contestaria, o crec que li contestaria, dient que no podem votar a
favor d’aquesta moció, perquè, malgrat ser una moció, o pretendre ser, com
vostè diu, una moció amable, és una moció profundament carrinclona.
Representa, afortunadament, uns valors que ja no són majoritaris en aquesta
societat, una moció que és més pròpia, ja no diré del segle passat, sinó una
visió del país que no és ni del segle passat, sinó del segle XIX, del
nacionalisme més ranci, més petit, més de país petit.
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I, afortunadament, Catalunya avui no pensa d’aquesta manera,
afortunadament Catalunya avui és un país molt més ric, molt més plural, molt
més divers. I a més, les ciències socials, l’antropologia, la sociologia, la
psicologia, també han escrit i han dit coses sobre el que és la identitat cultural
d’un poble, que no és una foto fixa, sinó que és una foto dinàmica que va
canviant, i avui, segurament, no ens posaríem d’acord sobre aquesta foto fixa,
què és pròpiament cultura catalana o no ho és.
Per tant, nosaltres tenim, com la majoria d’aquest país, una visió d’un
catalanisme modern, inclusiu, per la qual cultura catalana és tota aquella
cultura que produeix el poble de Catalunya, i el poble de Catalunya és molt
més ampli, molt més cosmopolita i molt més obert, afortunadament, que
aquesta visió petita de país petit. Nosaltres volem un país gran i per ser un
país gran, cal tenir una amplitud de mires molt més important que aquesta
visió petita. Això no és contradictori amb preservar les tradicions i fer
polítiques de preservació de les tradicions i donar a conèixer les tradicions
culturals, però no fomentar aquesta visió, insisteixo, miop, petita, curta, del
que seria la tradició o la cultura catalana.
Sobre la moció de l’IBI, a veure, nosaltres pensem que, en aquests moments,
és una moció que no toca, estem a meitat de l’exercici econòmic, un dia
després, tot i que el Sr. del Río hagi aconseguit que fins ara no parlem del
rescat financer, que va demanar ahir el seu govern, després de dir, des de fa
sis mesos, que no hi hauria rescat, i al final ahir va pronunciar la paraula
rescat financer, doncs un dia després del rescat financer, de la situació
econòmica que tenim, el que necessitem és temps, necessitem més
responsabilitat, necessitem saber, finalment, quines aportacions, quins
programes finançarà el govern de la Generalitat l’any que ve, i quins no,
necessitem saber quina aportació farà o no farà el govern de l’Estat,
necessitem saber quin escenari econòmic, falten encara molts divendres per
arribar a final d’any, per tant, hi ha molts divendres encara per conèixer els
plans del Sr. Rajoy, no el coneixerem al debat d’investidura, perquè per
primera vegada, si no m’equivoco, a la història democràtica d’aquest país, no
hi haurà debat d’estat de la nació, aquest any, i per tant, és massa precipitat
parlar de l’IBI.
Del que haurem de parlar, quan el govern així ho determini, perquè l’agenda
del govern, la determina el govern, el que haurem de discutir és quins serveis
hem de blindar, quins serveis hem de preservar i quins serveis són prioritaris
finançar i, per això, haurem de discutir amb quina fiscalitat, amb quins
ingressos i a on destinem aquesta despesa. Encara tenim temps per fer un
debat encara molt precipitat i molt parcial.
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I, sobre l’última moció, votem favorablement, tot i que pensem que cal aquí fer
una reflexió, hem de fer una reflexió sobre quins aniversaris, a l’inici d’un any,
hem de celebrar i quins no, per tant, estic d’acord amb el Sr. Ordóñez en
aquest sentit, quins hem de celebrar i quins no, si celebrem el 25è o el 30è o
el 20è, perquè això demostra d’una manera bastant clara, demostra aquesta
moció, la visió que té Convergència i Unió del que és la política local i la
política municipal en aquest sentit. En aquest Ple hem vist com la seva
aportació, del govern de Convergència i Unió, en politiques socials i
educatives, passava de 1.800 euros a 875, ens demana que, malgrat això,
reduïm l’IBI, no pugem ingressos als ajuntaments, o sigui, sumem la manca
d’ingressos que ens donen vostès a la pròpia, i els pocs ingressos que ens
deixen, els dediquem per fomentar identitat cultural i fer aniversaris culturals.
Per tant, això és una visió molt determinada de país que, evidentment, no la
compartim nosaltres.
Votem favorablement a la moció malgrat això, perquè pensem que
culturalment, doncs ha fet un paper a la cultura catalana, Josep Vicenç Foix, i
en tot cas, si que condicionada, evidentment, a què aquest aniversari no
condicioni i no tingui associat un pressupost econòmic, sinó que es faci amb la
col·laboració del teixit associatiu de la ciutat, i no comporti una despesa
econòmica. Gràcies.

Essent les 21.47 hores entren a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i el Sr. Alberto Sánchez López, regidor del grup
municipal de Plataforma per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Yo no sé si algún día ustedes reconocerán que con
su voto echaron a 40 personas a la calle, de esta ciudad, no sé si usted va a
reconocer eso algún día, espero que sí.
Respecto a las mociones de Convergència i Unió, vamos a votar a favor de
las tres mociones, si bien, respecto a la que hace referencia a los valores y la
identidad catalana, sinceramente no entendemos a que viene esta moción, no
sabemos cuáles son las causas que motivan la presentación de esta moción.
No sé si ha sucedido algo en esta ciudad, transcendental o importante de
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convivencia, para que se traiga aquí esta moción. Nosotros lo desconocemos,
no sé si luego nos informarán al respecto. También creemos que es una
moción, sinceramente, que bueno, que no aporta nada, esta es una moción
que se puede traer, como que no, o sea, es lo mismo. Por tanto, no sé, bueno,
está bien traerla, pero bueno, ya nos dirán la motivación.
También creemos que, bueno, ustedes hacen referencia a unos conceptos
que desde luego, desde el Partido Popular, no compartimos, nosotros
estamos en contra del multiculturalismo, siempre lo hemos dicho y siempre lo
seguiremos diciendo. Creemos que las personas que vienen a España han de
aceptar nuestra cultura y nuestras normas, aceptar el multiculturalismo implica
reconocer y aceptar formas de comportamiento que, a veces, también son
contrarias a nuestras más elementales normas de convivencia y reglas
democráticas. Y, por tanto, nosotros, si los emigrantes que vienen a esta
ciudad, que vienen a este país, vienen a integrarse, bienvenidos sean, pero si
no, desde luego nosotros no optamos por esa visión de multiculturalismo, de
aceptar esa cultura de la cual no formamos parte.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de la moció número 33, ja li vaig dir, no
entenia el per què, i continuo sense entendre, però no vull participar de cap
akelarre, per tant, no entenc el motiu, no sé per què i no compartim el fons de
la qüestió, per tant, votarem en contra.
Respecte de la moció número 34, a veure, el Sr. Salmerón li apuntava algunes
coses, miri, estem en un moment en el que no sabem quines seran les
aportacions de l’Estat per aquest any, i estem ja pràcticament a 1 de juliol, no
ho sabem. No sabem, i em sembla que no ho sap ningú, i quan dic ningú, vull
dir ningú, si se’ns pujarà l’IVA o no se’ns pujarà l’IVA, no a l'Ajuntament, sinó a
tothom, digui’m pessimista, però jo crec que sí, per cada punt que ens pugin
l’IVA, a aquest Ajuntament li costa un milió d’euros, cada punt que puja l’IVA
costa un milió d’euros, hi ha masses incerteses.
Vostè sap que nosaltres, la nostra posició en aquest tema, en el seu moment,
l’Alcaldessa va demanar per activa i per passiva, que una vegada nosaltres
amb les nostres ordenances aprovades i amb el Decret allò, a traïdoria, que
es va fer el 30 de desembre, per part del govern central, es va demanar, i
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l’Alcaldessa així ho va fer públicament, per carta en el Ministeri, es va
demanar que per aquest any 2012, on ja teníem el nostre pressupost aprovat,
no es tirés endavant l’increment que havíem aprovat nosaltres, amb
desconeixement, evidentment, del que faria el govern central el dia 30 de
desembre. No ens ho van permetre i, per tant, aquesta és la situació que
tenim aquest any.
De cara a l’any que ve, tant de bo puguem fer això, tant de bo, però avui, jo
crec que tots plegats, en un exercici de prudència i davant de les totals
incerteses que tenim i que cada setmana canvia l’escenari, crec que seria
d’una imprudència brutal, a dia d’avui, dir què passarà, quin serà l’escenari
d’aquí a tres mesos, d’aquí a sis mesos. Per tant, davant d’aquesta incertesa,
crec que, prudentment, no podem acceptar la seva moció, quan arribi el
moment de les ordenances fiscals, en un escenari que no sé si serà molt més
cert, però sí que, com a mínim, tindrem més informació del que haurà passat
en els mesos anteriors, podrem prendre una decisió respecte, no només de
l’IBI, sinó del conjunt d’impostos, taxes i preus públics, d’aquesta ciutat, i
esperem que tinguem informació dels pressupostos de l’Estat, les aportacions
dels tributs de l’Estat, que es farà en els ajuntaments, les aportacions que es
faran per part de l’Estat i per part de la Generalitat, a serveis bàsics d’aquesta
ciutat, dels seus ciutadans i que, per tant, nosaltres també haurem de tenir en
compte, per elaborar els nostres pressupostos, i poder donar servei i resposta
a les demandes ciutadanes.
I per defensar la moció número 35, li cedeixo la paraula al meu company
Jaume Graells.

SR. GRAELLS
Sí, aquesta sí que considero que és una moció amable i només fer alguna
petita observació, en el sentit de dir que el departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya ha decretat aquest any com l’any Sales, Calders,
Tisner, els tres autors catalans que destacaven en aquesta línea i dir que, des
de l'Ajuntament de l'Hospitalet, conjuntament amb la Xarxa de Biblioteques de
l'Hospitalet, hem treballat més a fons, doncs la figura d’en Pere Calders, per la
seva popularitat i tal.
De tota manera, dit això, considerem pertinent i assenyat també remarcar la
figura d’en Josep Vicenç Foix, perquè, com molt bé deia el Sr. Josep Lluis
Pérez, té relació amb la ciutat, jo crec que és una de les coses a valorar, a
través de la figura d’en Barrades, que aquesta figura d’en Barrades crec que
suficientment reconeguda a la ciutat, va ser un tractor de gent important de la
cultura arreu de Catalunya i del conjunt d’Espanya i, evidentment, el Josep
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Vicenç Foix va venir a la ciutat de l'Hospitalet, va participar en actes culturals i,
per tant, ens sembla, diríem, oportú, retre homenatge en ocasió del seu 25è
aniversari.
Dit això, i acabant en un to amable, hem de dir que la nostra Alcaldessa va
retre homenatge personalment en un acte de l’Ateneu, llegint, precisament,
una poesia d’en Foix, que és aquesta tan coneguda, perquè la va musicar en
Joan Manel Serrat, és quan dormo que hi veig clar, estic segur que
l’Alcaldessa no només veu clar quan dorm, sinó també quan està desperta.
Per tant, votarem favorablement a la moció.

SRA. ALCALDESSA
Ho intentem. Molt bé, hem finalitzat la primera intervenció, sí, Sra. Borràs per
a la segona.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sí, esperem que no sigui només quan dorm que hi
veu clar i no sigui només també foll d’una dolça metzina, sinó d’altres coses.
Contestar el que fa referència a les mocions que vostès, bé, a les contestes
que ens han fet a les nostres mocions. Amb tota sinceritat, el tema de la moció
de la cultura catalana, hi ha comentaris que no els contestaré, no els
contestaré o no els contestarem, perquè podríem caure en allò que critiquem, i
per tant, quan el que hi ha és només el qualificatiu desqualificador
simplement, com hem observat, doncs simplement ignorància absoluta. A
partir d’aquí, la resta, doncs bé, és opinable, ho veuen d’una altra manera, res
a dir, no sé si com la majoria d’aquest país o no, nosaltres sí que ens sentim,
al menys electoralment, en el conjunt del país, amb aquesta majoria.
Dit això, en el tema de l’IBI, amb tota sinceritat, entenc el que vostès ens
diuen, és dels moments canviants i que, per tant, aquest és un tema que cal
meditar, dir-los també que també em sembla, i això evidentment és una
apreciació personal i em poden negar la major, però crec que no m’equivoco,
que en el fons a vostès els han fet un favor, una altra cosa és que,
públicament, no ho reconeguin, però en el fons, i amb el que vostès avui
manifesten aquí, de no voler canviar aquest IBI, els hi va de fàbula, perquè els
dolents són uns altres i vostès no renuncien de cara a l’any que ve, a cobrar ni
un euro menys. Gràcies.

…/…

155

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna paraula més? Sr. Pérez Fort.

SR. PÉREZ
Una petita precisió de res, la Generalitat té declarat aquest any, any de Xavier
Montsalvatge, del músic, també és veritat que hi ha els centenaris de Joan
Sales, de Tisner i de Pere Calders, si no fos el de Joan Sales jo tindria una
altra moció demanant el de Joan Sales, perquè el Llibre Incerta glòria, el vaig
llegir als 14 anys i era el llibre de capçalera d’amagatotis en aquell moment, o
sigui, que hauria de fer una altra moció demanant-li, però afortunadament és
el centenari. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció? Sr. Belver.

SR. BELVER
Home, Sra. Borràs, que ens digui que ens han fet un favor, home, doncs ens
vam passar un mes i mig demanant que ens desfessin el favor, i qui ens va dir
que no, va ser el Ministre, bé, primer ens va dir que sí, després que no,
després que depèn, i ja quan ens tenia marejats ens va dir, que hombre que
no, que, en tot cas, parlem l’any que ve, favor no ens han fet cap.
Miri, aquest govern pren mesures i pren mesures responsables, i nosaltres, en
el mes de novembre i en el mes de desembre, vam venir aquí i vam dir, el
govern municipal puja l’IBI el 8%, perquè creiem que ho hem de fer i hem de
demanar un esforç de solidaritat en els ciutadans que tenen un patrimoni, que
tenen una vivenda, per poder fer front a les despeses que necessitem fer per
a la gent que més ho necessita, i ho vam dir i ho vam fer. Per tant, no
necessitem que ningú ens vingui a solucionar els problemes, no ho
necessitem, nosaltres prenem les nostres responsabilitats, les defensem i, per
cert, tots vostès van votar en contra, tots vostès. Ara, de la pujada del 10%,
vostès a Madrid van votar a favor, aquí van votar en contra del 8%, sí, sí, de
les mesures excepcionals aprovades en el Decret del 30 de desembre, el PP,
a Madrid, va votar amb Convergència i Unió. Per tant, home, no, o sigui, aquí
vota en contra que nosaltres diguem, escolti, miri, necessitem recursos, i li
demanem a tots els ciutadans un esforç, i ho demanem nosaltres, perquè ho
entenem així. Després el PP ens fa el 10%, contravenint jo crec que, fins i tot,
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la Constitució, perquè es fica en unes competències que no són les seves,
però això ho va fer amb el seu vot favorable, i ara vostè ens diu, no, el 8% seu
el retirin, home, no, no em sembla raonable.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem al següent bloc de mocions.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 33, 34 i 35;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 33.SOBRE ELS VALORS I LA IDENTITAT CATALANA. 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’ICVEUiA, Srs. Salmerón i Esteve; i amb 10 vots favorables dels representants del
PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i del representant de
PxC, Sr. Ordoñez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 34.- SOBRE L’IMPOST DE L’IBI. 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. Salmerón i Esteve; i amb 10
vots favorables dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós
i Pérez; i del representant de PxC, Sr. Ordoñez; assistents presents en el
moment de la votació.

MOCIÓ 35.- SOBRE EL 25È ANIVERSARI DE LA MORT DE J.V. FOIX.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 24 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, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA,
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Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 1 vot en contra del representant de PxC, Sr.
Ordoñez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el 29 de gener de 1987, l’endemà mateix del seu aniversari, als
noranta-quatre anys i en el cim del seu prestigi literari, Josep Vicenç Foix mor
a la seva casa de Sarrià (Barcelona).
DONAT que aquest any 2012 es compleix la data singular del 25 aniversari
del seu decés.
Josep Vicenç Foix va néixer a Sarrià el 28 de gener de 1893 (aquesta
població de la nostra comarca resta incorporada a Barcelona el 1922). És fill
d’una família de pastissers de renom de classe mitjana. Comença estudis de
Dret que abandona i en la Biblioteca Universitària s’impregna dels clàssics
catalans, francesos, llatins i grecs i fa de la literatura la seva dedicació, a
banda d’ajudar en el negoci familiar.
ATÈS que amb 23 anys s’integra plenament en grups d’intel·lectuals i artistes
de Barcelona com la penya de l’Hotel Continental. És un periodista incansable
que difon la poètica d’avantguarda francesa i s’interessa també per la pintura
presentant les primeres exposicions de Dalí i Miró.
Publica en La Revista, La Consola, L’Amic de les Arts, La Publicitat i dirigeix
Trossos, Foix és un home del seu temps i preocupat per la realitat
sociopolítica del moment decideix militar en Acció Catalana, amant de la
modernitat a tots els nivells fet que s’observa en què va ser un dels
cofundadors de l’Aeroclub de Catalunya.
ATÈS que la guerra civil espanyola significa una aturada en la seva producció
literària quedant pendent la publicació de la molt coneguda obra seva “Sol, i
de dol”, que ho farà al 1947, així com la seva tasca periodística i política.
En la postguerra, com diu en un del seu versos, ”M’exalta el nou i m’enamora
el vell” i col·labora amb els joves artistes catalans com el grup de Dau al Set.
Foix vol instaurar la tradició noucentista i a la vegada relacionar-se amb les
noves corrents literàries. Per això entre els anys 50 i 60 tota una nova
generació de poetes i artistes plàstics l’assenyalen com el gran poeta català
del segle XX. És elegit membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans
substituint la vacant de Josep M. de Sagarra
ATÈS que l’any 1985 refunda la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya
(FNEC) i és nomenat President d’Honor.
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J.V.Foix és creador d’una profusa obra en poesia com “ Gertrudis” i “KRTU”
influït pel surrealisme i llibres de sonets com “Sol, i dol”, “On he deixat les
claus(1953)”, Desa aquest llibres al calaix de baix”(1964), prosa com “ Jacint
Verdaguer: Prosa Antològica(1952) “, articulista i assaigs politics .
ATÈS que J.V.Foix va tenir una relació directa amb la nostra ciutat al mantenir
de jove una amistat amb Rafael Barradas, doncs era convidat per la seva
dona Pilar i la seva germana Carmen al seu pis del carrer Porvenir , 15 (ara
Josep Maria de Sagarra) que és denominat el “Ateneillo de l’Hospitalet”.
VIST el seu reconeixement en premis com Lletra d’Or 1961 per “Onze Nadals i
un Cap d’Any, Premi Nacional de Literatura Catalana 1966, Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes 1973, Crítica de Serra d’Or 1980, Medalla d’Or de
l’Ajuntament de Barcelona 1980, Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya
1981, Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres 1984, Premio Nacional de
las Letras Españolas 1984, Ciutat de Barcelona 1986 per la seva obra
“Cròniques de l’ultra son “. Per últim és proposat per al premi Nobel de
Literatura pel Parlament de Catalunya.
Per tot l’ anteriorment exposat el Grup Polític de Convergència i Unió ,
proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent acord :
Fer les gestions pertinents des de la Regidoria de Cultura per promoure al
llarg d’aquest any 2012 la realització d’un acte literari amb suport institucional
per commemorar la data del 25 aniversari de la mort de Josep Vicenç Foix.

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 36, 37, 38 i 39, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín. La moció 36, que vam deixar sobre la taula, és una moció
que continuem deixant avui sobre la taula, hi ha les converses amb Correus
per solucionar aquesta situació que afecta a les dues oficines, recordem, tant
la plaça del Repartidor, com l’oficina de Pedraforca i, per tant, hi ha converses
i negociacions amb Correus que esperem que no sigui necessari, doncs això,
que el proper mes de juliol tornem a parlar d’això i que, per fi, tant el barri del
Centre, el districte I, tingui una solució ja definitiva pel tema de Correus, i
també el barri de La Florida.
La moció 37, la defensarà el meu company Lluís Esteve, i sobre les altres
dues, molt breuement, ja l’hora que és, la primera moció és una moció en la
que fem referència, doncs no només al debat mediàtic que hi ha entorn a si
l’Església ha de pagar o no l’IBI, però sí que és una moció que el que pretén
intentar posar una mica de llum, una mica de sentit comú, en una situació que
pensem que, en aquests moments, i tal i com està en aquests moments, és
discriminatòria. És ben cert que tots sabem que hi ha moltes altres entitats
també exemptes de l’IBI, i hem sentit també aquests dies que el percentatge
corresponent a l’Església Catòlica és només d’un 4% sobre el conjunt, no
posem en discussió això. També és cert que d’aprovar-se aquesta moció, poc
o ben poc canviaria la realitat concreta d’aquesta ciutat, però sí que pensem
que, sobre aquest tema, s’han dit coses interessants i d’altres no tant, i s’han
de posar, diguem-ne, intentar posar ordre en aquesta situació.
I, per tant, el que demanem és al govern de l’Estat que posi ordre i el Congrés
dels Diputats posi ordre en aquesta situació, que realment es posi llum i
taquígrafs per conèixer el cens i el patrimoni real de l’Església Catòlica, que
no hi hagin discriminacions i, per tant, nosaltres tenim una Constitució que diu
que el nostre país és aconfessional i, per tant, que l’Església Catòlica, com a
qualsevol altre institució, pugui beneficiar-se de l’exempció de l’IBI, com a
qualsevol altre entitat social, amb ànim d’interés social, sense cap tipus de
discriminació. Això no passa avui i, com deia el propi President del Govern, la
qüestió està en l’acord que té l’Estat amb el Vaticà, nosaltres pensem que s’ha
de denunciar a l’Estat amb el Vaticà, i qui sí que s’ha de tocar, no com deia el
Sr. Rajoy, i tant, que l’Església Catòlica, doncs funcioni amb la resta, sense
cap tipus de discriminació, amb la mateixa legislació que la resta d’institucions
que fan un bé social, com no dubto que ho fa l’Església Catòlica. Per tant, és
per aquest motiu que demanem el vot favorable en aquesta moció i que
serveixi, doncs d’això, d’intentar posar modestament el sentit comú en una
situació que, en aquests moments, doncs pensem que és necessària.
La segona és una moció que ve arrel de l’aprovació de la Llei de 22 de
desembre de 2011, la Llei de simplificació i millorament de la regulació
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normativa, aprovada pel Parlament de Catalunya, una Llei que ens preocupa i
que preocupa a moltes entitats, que s’han aglutinat entorn a la plataforma
L’Aigua és Vida, perquè obre la porta i sentim ja veus molt autoritzades, a la
privatització de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat. Pensem que, com
pensa també aquesta plataforma d’entitats, que l’aigua és un bé universal, és
un bé de primeríssima necessitat, i com diu el marc legislatiu actual, el propi
Estatut de Catalunya, la pròpia Constitució Espanyola, l’aigua ha de tenir...,
els poders públics han de vetllar per un servei públic fonamental com és
l’aigua i, per tant, no hauria de privatitzar-se el seu abastament, ni en alça, ni
en baixa. Aquest és el sentit de la moció, defensar el servei públic integral de
la gestió de l’aigua i, per tant, defensar el model que a Catalunya funciona des
de l’any 90, aprovat per la Generalitat de Catalunya, amb la constitució de
l’empresa pública Aigües Ter Llobregat, que dóna servei a més de 100
municipis a tot arreu del país. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament, ai! perdó, Sr. Esteve, jo és que ja..., a veure si
anem una mica més ràpids.

SR. ESTEVE
Molt bé, seré ràpid, seré ràpid. La darrera de les mocions és sobre la
implementació de les taxes en els estudis de Cicle Formatiu de Grau Superior,
de la formació professional pública en el nostre país.
El departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha anunciat,
aquest mes de maig, doncs una nova taxa en els estudis de Grau Superior,
dels Cicles Formatius de FP, que afectarà a tots els estudiants tant del primer
curs, del proper curs 2012-2013, com també, en menor mesura, però també
afectarà, als alumnes que aquest any han cursat el primer i passaran al segon
curs d’aquest cicle formatiu.
És una mesura que s’ha pres de forma unilateral, sense demanar l’opinió a la
comunitat educativa i és una mesura que afecta, de forma directa, a un
col·lectiu que ja està força castigat en el nostre país, que són els joves que
actualment, com tothom sap, doncs pateixen més d’un 50% d’atur. A
l'Hospitalet el nombre d’alumnes de Formació Professional de Cicle Superior
és de 1.178 alumnes i, per tant, no és una xifra menor.
Molts d’ells, com insistia abans, estan en situació d’atur i la formació
professional, igual que el Centre de Normalització Lingüística, les escoles
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d’adults, en aquest temps de crisi han estat refugi de molts dels nostres joves,
que han prioritzar aquesta formació, qualificar-se professionalment, en aquest
temps en el qual no poden exercir una tasca professional i, per tant, la
formació professional, en aquests moments, està actuant com a refugi de la
crisi, com a refugi d’aquests joves.
Per tant, l’anunci d’aquestes taxes, evidentment, plou sobre mullat, i el que
farà serà dificultar l’accés a estudis post obligatoris de molts joves, i
especialment d’aquells que tenen una situació econòmica difícil. La mesura
anunciada, evidentment, s’afegeix a tot el llistat de retallades que en els
darrers mesos està anunciant el govern i que crec que provoca una manca,
una pèrdua de qualitat educativa i instaura una certa discriminació envers els
sectors més vulnerables de la nostra societat.
Per això, presentem aquesta moció avui, per demanar, en un únic acord, que
seria demanar al departament d’Ensenyament l’eliminació de la taxa dels
estudis de Cicles Formatius de Grau Superior, per tal d’afavorir l’accés
universal a aquesta formació.
Insistia abans que és una taxa que afectarà a 1.178 alumnes, a la nostra
ciutat, al país deuen ser moltíssims, i també, evidentment, hi ha hagut una
altra afectació darrerament als alumnes que cursen post-obligatòria, que en el
seu futur immediat, aquells que vagin a la universitat, alguns que surtin des
d’aquests Cicles Formatius de Grau Superior, o bé des de 2on de Batxillerat,
que hi ha 1.125 alumnes a la nostra ciutat, doncs tots aquests també viuran
una segona afectació dura, que és l’augment de les taxes universitàries a un
65%.
Per tant, i tornant al debat que teníem abans, doncs el govern de la
Generalitat està afectant, greument, el que és l’educació pública, i aquests són
exemples, com abans posàvem el de les escoles bressol, que ara no
reproduiré el debat d’abans, però sí que diré dues cosetes, amb la Sra. Borràs
suposo que tindrem ocasió de debatre-ho en propers Plens, però que mai ha
hagut cap acord signat, en el qual es posi que les administracions havien de
pagar un terç de les escoles bressol, no trobarà cap acord signat, per tant, no
era així, per tant, cada administració havia de pagar allò que li corresponia.
I, en tot cas, dir-li que nosaltres seguirem lluitant i blindant, intentant blindar tot
el sistema públic d’educació, entre ells, les escoles bressol, que li recordo que
les nostres municipals són de titularitat pública, està sota control municipal i
que, fins i tot, els consells escolars de les sis escoles bressol estan presidits
per mi mateix, per tant, hi ha un control públic, hi ha una gestió pública, en tot
cas, estan, evidentment, tenen un contracte, tenen un acord, sí, sí, una
concessió administrativa, però tenen titularitat municipal i estan dirigides,
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evidentment, pels responsables municipals. Per tant, estigui tranquil·la que no
estan privatitzades, ni molt menys.
En tot cas, el que sí que està passant, hi era en el contingut de la moció, és
que els 1.178 alumnes de la nostra ciutat que estan cursant Cicles de Grau
Superior, doncs l’any que ve hauran de pagar una taxa que aquest any no
pagaven i, per tant, això els impedirà el seu accés, una bona accessibilitat a
aquests estudis.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara ja feta la presentació, pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, nosaltres votarem favorablement a la moció 37 i a la moció 39, una mica
per coherència, òbviament, com sempre ideològica nostra, la que vostès no
tenen, però bé, així es construeix la democràcia, quan un presenta coses que
l’altre veu bé, les vota a favor.
Sobre la moció 37, referent a la implantació del pagament de matrícula al
Cicles de Grau Superior de Formació Professional, el nostre grup de
Plataforma per Catalunya vol manifestar que la proposta del Sr. Mas-Colell,
que els alumnes paguin fins a un 15% de la matrícula, suposa un greu
perjudici per a la formació professional. Hem de recordar-nos del perfil de
l’estudiant o el perfil típic de l’estudiant de cicles de formació professional, que
normalment són estudiants provinents de famílies de classe treballadora o bé
gent a l’atur, que troben en la formació professional, una oportunitat per
millorar la seva formació i ampliar així les minses possibilitats existents, avui
en dia, de trobar feina. Ens trobem, un cop més, amb la implantació d’una taxa
que afecta principalment a la gent de classe treballadora, la més afectada per
l’actual crisi. Ja sap que els Cicles Formatius de Grau Superior no són
obligatoris, però tot el que sigui posar traves a l’educació, no és en absolut bo
pel futur del nostre país.
Bien, sobre la moción número 38, la moción del IBI, realmente con todo lo que
ha salido en prensa, es un poco surrealista que ustedes traigan esto, pero
bueno. Nos hablan de una moción del cobro del IBI sin discriminaciones, bien,
yo, traído por ustedes esto, hacía tiempo que no veía una hipocresía tan
grandísima, bueno, tiempo no, hace un mes, más o menos, desde que
ustedes trajeron una moción de apoyo a la banca, y luego se llenan la boca
criticando a la banca por ahí.
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Bien, obviamente, de todos es sabido el anticlericalismo suyo y de su partido,
pero una cosa es ser anticlerical y otra es ser hipócrita. En la moción que nos
traen nos hablan de la subida del IBI impuesta desde Madrid, y se olvidan de
la subida impuesta por Iniciativa per Catalunya en el Ayuntamiento de
Hospitalet ¿no se acuerdan? Fue hace bien poquito, ustedes tienen memoria
selectiva.
Bueno, la verdad es que nos hablan también, en el texto, de la indignación de
la gente por la exención de la Iglesia Católica en el pago del IBI, y se olvidan
de que la gente aún está más indignada porque los partidos políticos y sus
sindicatos tampoco lo paguen.
Miren, lo que podrían hacer también es comentarle a la gente que hace sus
mociones en Barcelona y se las pasan luego, que se pongan un poco de
acuerdo con lo que hacen, porque vaya, lo que no es de recibo es pedir la
exención del IBI para ustedes, en su sede de Barcelona, y luego pedir que lo
paguen los demás.
Miren, nosotros, obviamente, aquí no vamos a hacer una defensa de la Iglesia
Católica, pero no deja de ser curioso que usted sólo hable de hacer pagar el
IBI a la iglesia, olvidándose precisamente de esto, de partido políticos,
asociaciones de entidad pública, federaciones deportivas. Lo que hacen
ustedes es, como siempre, intentar abrir un debate oportunista y montar un
poco de espectáculo mediático, porque no sé si lo saben, me imagino que sí,
las exenciones del IBI están recogidas en dos leyes de ámbito estatal, que los
ayuntamientos no tenemos potestad para suprimirlas.
Para ustedes, quizás la crisis se solucione haciendo esto, pagar a la iglesia el
IBI, para nosotros la crisis, en la que nos han metido partidos de la casta
política como es el suyo, se soluciona haciendo pagar el IBI no sólo a la
iglesia, sino a mucha más gente.
La verdad, Sr. Salmerón, que no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza
proponiendo esto, cuando le hemos dicho que sus jefes de Barcelona tienen
un recurso, además interpuesto desde hace más de un año, para la exención
del pago de ese tributo en su sede de Barcelona, es que a lo mejor ustedes se
creen que ustedes hacen más tasca social que la iglesia, nosotros,
obviamente, no creemos que un partido haga más tasca social que las
iglesias, ni que las ONG, eso está clarísimo.
Bien, cuando han propuesto algo coherente, como han sido las otras
mociones, el grupo municipal de Plataforma per Catalunya de Hospitalet, no
ha tenido problemas en darle apoyo a la moción, ya que no somos sectarios
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como ustedes, pero ante incoherencias como estas, obviamente, nunca
encontrarán nuestro voto favorable.

SRA. ALCALDESSA
Per Convergència i Unió, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. La primera moció, nosaltres la votaríem
favorablement. La segon moció que ha acabat essent un aiguabarreigs de
moltes coses, perquè hem tornat a parlar d’escoles bressol, inclús algú s’ha
confós i ha parlat d’universitats i del Sr. Mas-Colell, el Sr. Mas-Colell és
responsable d’universitats, no de Cicles de Grau Superior de Formació
Professional, quan es parla amb tanta contundència, val la pena estar informat
i no n’està gens, per tant, informi’s, perquè sinó, a vegades, es pot fer el
ridícul.
Nosaltres no hi votarem favorablement en aquesta moció, perquè entenem
que encara que, doncs evidentment, miri, per tots, igual que vostès ens deien,
el mateix argument sobre el tema de l’IBI, doncs el podem argumentar sobre
tots aquests temes. I, per tant, sembla que quan vostès pugen els impostos,
ho fan perquè no hi ha més remei, quan ho fan d’altres és perquè són malvats,
perversos i no és el cas. I, per tant, en aquest sentit, ens sembla que sí que és
veritat que s’incrementa, però no d’una forma molt rellevant i, per tant, en
aquest sentit, home, doncs ens sembla que cal tenir en compte la situació que
s’està vivint.
Respecte a la moció sobre l’IBI, i sense discriminacions, ens ha semblat,
sincerament, no per la seva intervenció d’avui, sinó pel que han vingut dient
vostès al llarg d’aquests dies, que era més un tipus de moció que han anat
presentant a tot arreu, per distreure una mica l’atenció, que no pas per fer un
debat profund i real sobre el tema. I és veritat, si no en tenim informació
equivocada, vostès van sol·licitar l’exempció de l’IBI, ens consta o ens sembla
que també després, veien que havien presentat aquesta moció, van dir, bé,
bé, però no, ho retirem, ja no demanem l’exempció i, per tant, home, en
aquest sentit, no és massa atinat, amb tota sinceritat.
Respecte a la moció contra l’externalització del servei de les empreses
públiques d’Aigües Ter Llobregat, mirin, podríem argumentar el mateix que
vostès fan respecte a les escoles bressol, la titularitat serà pública, això és el
que se’ns garanteix, hi haurà, doncs potser sí, una concessió pública, per una
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gestió privada, diguin-li com vulguin, quan ho fa el govern de Convergència i
Unió en diuen gestió privada, quan ho fan vostès segueix essent gestió
pública.
Dit això, la xarxa d’Aigües Ter Llobregat, té un endeutament de 700 milions
d’euros, quan el que factura al llarg de l’any no arriba amb prou feines als 75
milions d’euros, és a dir, el seu endeutament és del 1000%. Per tant, en
aquest sentit, home, estem parlant d’un tema d’una gravetat important i que
cal veure com se li dona sortida. Segurament, i no vull fer aquí més, no vull
posar el dit a la ferida, segurament gestionant millor del que s’havia fet fins
ara. I vull recordar que vostès van fer un increment de les tarifes d’un 315% i
que, a més a més, la moció té tota una sèrie d’afirmacions, les quals són
insinuacions, com si les coses no es fessin d’una forma legal o correcta i, per
tant, entendran que nosaltres, en cap cas, podem donar el nostre sentit positiu
en aquesta moció i votarem en contra. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part del Partit Popular, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Entendemos que la moción sobre correos ha
quedado sobre la mesa. La siguiente moción sobre la implantación del pago
de la matrícula, tomará la palabra la Sra. Sonia Esplugas. Respecto a la de
externalización de los servicios de la empresa pública Aguas Ter Llobregat,
nos abstenemos.
Y respecto a la moción que reclama el IBI sin discriminaciones, votamos en
contra de la moción, sobre el pago del IBI a la iglesia, porque las exenciones
de determinados impuestos no son consecuencia de los caprichos del
legislador de turno de ese momento, sino que se basa en principios como el
de reciprocidad, colaboración pública-privada, fomento de la cultura i el arte,
arraigo a valores sociales y confesionales, están amparados en la
Constitución.
Además, esta es una moción claramente contra la iglesia y la labor que viene
desarrollando la iglesia. La iglesia paga el IBI en todos aquellos bienes que no
están sometidos a exención, y paga las mismas tasas que cualquier otro
ciudadano, basuras, impuesto de sociedades, impuesto de vehículos de
tracción mecánica, etc. De hecho, de cada 100 euros que se conceden de
exenciones, de cada 100, sólo 5 corresponden a la iglesia, y los 95 restantes
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son de otras instituciones que, qué casualidad, la moción no nombra.
Desde el Partido Popular creemos que no es de recibo que mientras Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa reclaman que la iglesia
pague el IBI de sus bienes, ustedes hayan cedido, desde mayo de 2006, un
espacio público a una mezquita en Hospitalet. En un lugar donde debería
haber viviendas protegidas, que tanta falta hacen en Hospitalet, ustedes han
permitido que se construya una mezquita, y no contentos con ello, además
han pagado la construcción de esa mezquita con dinero público. Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa pide a la iglesia, que está
haciendo una labor extraordinaria a las personas más necesitadas, a través
de comedores y de centros sociales y centros asistenciales, que paguen el
IBI, pero ustedes pagaron 176.000 euros, 29 millones de las antiguas pesetas,
de dinero público, para construir esa mezquita. Y no contentos con dar suelo
público para la mezquita de Hospitalet, y no contentos para pagarles la
construcción de esa mezquita, además, les perdonan el pago del alquiler
desde el año 2006.
Y como dijo usted, Sr. Esteve, su propuesta ralla la hipocresía, ralla la
hipocresía cuando piden a la iglesia que pague el IBI, cuando ustedes,
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa no paga el IBI de
su local de la calle Barcelona, 116. Hay que tener caradura para exigir a la
iglesia ahora, en el mes de mayo, en el mes de junio, que pague el IBI, y
ustedes solicitar no pagarlo un mes antes, en el mes de mayo. Y además de
no querer pagarlo, solicitar además que le fuera devuelto el IBI que habían
pagado hasta entonces, eso es caradura. Podrían tener un poco de rubor a la
hora de presentar esta moción.

SRA. ALCALDESSA
Si no le sabe mal, primero tiene la palabra el Sr. Belver. Ai! perdón, perdón,
Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Es para posicionarnos respecto a la moción de las
tasas en la formación profesional.

S’escolten veus entre el públic.
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SRA. ALCALDESSA
A ver, si ustedes, perdón, pueden estar calladitos, se lo agradeceremos. Sra.
Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. En principi per anunciar el vot d’abstenció per part
del Partit Popular i els motius són els següents: no ens agrada aquesta taxa
de la formació professional, perquè considerem que la millor manera de
prestigiar la formació professional, no és precisament amb la incorporació
d’una nova taxa, d’una taxa, sinó més aviat el contrari. Des del PP català
pensem que no només necessitem llicenciats, sinó també és necessari tenir
persones qualificades en especialitats, que requereixen coneixements pràctics
i, en aquest sentit, la FP proporciona aquests coneixements.
Però també volem dir i manifestar el nostre rebuig a les declaracions i a la
manera en què va fer l’anunci la Consellera Rigau, sobre la nova taxa de FP,
equiparant l’import del preu de la nova taxa amb un telèfon, amb l’Iphone, els
360 euros que costa un Iphone. Ella mateixa va reconèixer a la roda de
premsa que va preguntar que quan costava aquest telèfon i quan va veure
que costava els 360 euros, doncs va dir, doncs mira fiquem la taxa al mateix
preu. Per tant, clar, no sabem si a partir d’ara les noves taxes d’educació
aniran en funció de les tarifes de Movistar, i em sembla una mica
irresponsable.
Dit això, nosaltres considerem que això és un greuge i, per tant, nosaltres vam
presentar una moció al Parlament de Catalunya i hem aconseguit que
s’aprovi, per tant, el govern de la Generalitat haurà d’implementar, de manera
urgent, un sistema de bonificacions i d’exempcions per reduir aquest greuge
econòmic que suposa aquesta taxa. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto de la moción número 37, la que hace
referencia a la implementación de las tasas, contra la implementación de las
tasas, votaremos favorablemente, y votaremos favorablemente, entre otras
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cosas, porque nos parece una incongruencia como país que, si uno de los
principales problemas, que creo que todos estaremos de acuerdo, es el paro,
y también todos estaremos de acuerdo en que la formación profesional es un
lugar de encuentro, de personas demandantes de empleo que buscan
formarse, cualificarse profesionalmente, para obtener un empleo, que lo que
hasta ahora era una tasa de 60 euros, la enviemos, multiplicando por seis, a
360 euros, parece que estamos todos de acuerdo en el diagnóstico, pero
parece que la medicina que aplicamos no sería la más razonable. Por tanto,
votaremos favorablemente al no incremento de las tasas en los Ciclos de
Grado Superior de la Formación Profesional.
Respecte a la moció de l’IBI sense discriminacions, votarem favorablement i
votarem favorablement amb excepció feta de l’acord número cinc, per algunes
de les coses que aquí s’han dit. És evident que això es nodreix d’una Llei,
d’una Llei i d’uns acords entre l’Estat i la Santa Seu i, per tant, els ajuntaments
el que no podem fer és incomplir la Llei, ens agradi o no ens agradi. I, en
aquest acord cinquè, el fet que es proposi girar aquests impostos, aquestes
taxes, universalment, sense tenir en compte aquests acords o aquesta
legislació, entenem que contravindria l’ordenament jurídic i, per tant, no ho
proposarem.
I crec que, en aquesta història, jo, mirin, no m’ho plantejo ni com a l’Església
Catòlica o la no Església Catòlica o aquests o aquells, jo crec que estem en
un moment, i tots coincidim, d’extrema dificultat, i on tots, tots, crec, hem de
posar tot el que puguem per mirar de sortir-nos. I, és evident, insisteixo, si hi
ha una legislació que així ho empara, i en el cas del nostre Estat així ho és,
que determinats béns immobles no tributin, res a dir. Ara bé, si hi ha d’altres
que sí que han de tributar, que tributin, i si s’han de revisar els acords, que es
revisin, i si és un moment de màxima dificultat pel conjunt del país,
segurament tots plegats hauríem de fer un esforç i anar més enllà del que
legalment toca i dir, escolta, jo tinc dret o tinc un dret a no aportar o a aportar
amb subvenció o a aportar amb menor quantitat, però en aquest moment crec
que val la pena donar un pas endavant i aportar més, i crec que val la pena
aportar més.
I crec que això val per tothom, i em dóna igual que siguin els partits polítics,
l’Església Catòlica, o qualsevol associació, qualsevol, jo crec que si tots
aquells que estem en disposició de poder aportar una mica més, crec que
aquest és un bon moment per practicar-ho. I crec que l’església, que
evidentment fa una tasca també social, l’Església Catòlica també fa una tasca
social, crec que el que no és just és algunes de les coses que també han dit
els seus dirigents, no es pot dir, escolti, no, doncs miri, si hem de pagar l’IBI,
ja pagarem, però deixarem d’aportar a Càritas, home, lleig, no cal, no cal.
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Entre d’altres coses, perquè l’aportació que fa a Càritas l’Església Catòlica, a
partir de la conferència episcopal, si miren per exemple l’any 2010, que és
l’últim any que està publicat, la conferència episcopal va aportar 5 milions
d’euros, i el govern d’Espanya a Càritas li va donar 26 milions i mig, home,
sembla com que Càritas es manté exclusivament gràcies a l’aportació que li fa
l’Església Catòlica, això no és cert. Càritas rep afortunadament molts més
recursos dels que li envia l’Església Catòlica i, per tant, crec que aquest semixantatge que fa la Direcció de l’Església de dir, doncs si em pugen l’IBI,
deixaré d’aportar diners a Càritas, em sembla, com a mínim, imprudent.
I, per acabar, la moció que té a veure amb Aigües Ter Llobregat, nosaltres
votarem en contra d’aquesta moció, li votarem en contra, perquè per
nosaltres, i la Sra. Borràs feia referència, deia, quan ho fem nosaltres diuen
una cosa i quan ho fan vostès una altra, no, no, per nosaltres el que és
important no és el model de gestió, per nosaltres, en el nostre cas, el que és
important no és el model de gestió. L’aigua a Espanya, a Catalunya, per llei és
de titularitat pública, i l’abastament d’aigua és una competència local en tot
l’ordenament jurídic del nostre país. Des que l’any 1990 es va restablir la
Generalitat i es va fundar Aigües Ter Llobregat, a partir d’aquell moment, es
va establir un govern compartit entre la Generalitat i el món local, d’aquest
abastiment d’aigua amb la xarxa d’alta.
En allò en què no estem d’acord o no estaríem d’acord, és que a partir de la
Llei Òmnibus, que es va promulgar l’any passat, la Generalitat es rebasses
aquesta presència del món local, en la direcció de la gestió o del servei de
gestió d’abastiment en alta d’aigua. En això no estaríem d’acord, en això no
estem d’acord. Ara, del que no farem qüestió és de quin és el model de gestió,
que el model de gestió es fa mitjançant una externalització, a través d’una
empresa privada, però sense perdre mai la titularitat pública ni de l’aigua,
perquè no es pot perdre, perquè és per Llei, ni del servei d’abastiment, de la
titularitat del servei d’abastiment, que ha de continuar essent públic.
Perquè això és el que ens garantirà que aquest subministrament sigui
equitatiu, sigui just, sigui equilibrat i, fins i tot, puguem fixar els preus, i jo crec
que, a veure, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Aigües de Barcelona,
empresa privada, fa anys i panys que serveix l’aigua, però l’aigua és de
titularitat pública, i el fet que l’estigui prestant una empresa, amb una gestió
externalitzada, però mantenint el servei públic, no crec que ens doni un mal
servei públic, al conjunt de la població. Per tant, votaríem en contra de la
moció, perquè nosaltres no estem en contra de l’externalització del servei,
però sí que posem una alerta dient que del que sí estem en contra és, una, de
perdre la titularitat pública de l’aigua i del servei del seu abastiment i, dos, que
aquest servei es pugui arribar a fer sense la coparticipació del món local, en la
direcció d’aquest servei.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Intentaré ser breve. Primero, sobre la moción del IBI, Sr. del Río y Sr.
Ordóñez, tengo la impresión de que ustedes no han leído la moción, tengo la
impresión de que no han leído la literalidad de la moción, porque no es una
moción ni mucho menos anticlerical, nuestro partido, nuestra coalición, Sr.
Ordóñez, no es anticlerical, usted también tiene la foto fija del treinta y tantos,
desgraciadamente. Es más, es una moción redactada por gente de iglesia de
Esquerra Unida y de Iniciativa, que quieren que la iglesia se someta, como
todo el mundo, al impero de la Ley, que es la que hace y la que construye
sociedad, y que para nosotros, ya sabemos que no es la suya, está en el
espíritu de la Constitución Española del 78, que viene después de cuarenta
años de dictadura, donde entonces sí la Iglesia Católica tenía muchos más
privilegios que tiene usted, por eso usted lo defiende claramente. Y el acuerdo
que tiene el Estado y el Vaticano en estos momentos, es todavía herencia de
aquel antiguo régimen.
Por lo tanto, lo de casta política, como yo sé quiénes son ustedes, yo sí que
sé quiénes son ustedes, yo sé lo que ustedes están hablando cuando nos
llaman casta política, casta política es la que nos da la Constitución Española
del 78, que nos dice que somos aconfesionales y, por tanto, la gente de
iglesia de nuestra organización política, quiere que la iglesia se someta a las
normas de todas las instituciones democráticas de este país. Y para según
qué usos paguen IBI, como todo el mundo, y para según qué otros no, como
también se benefician así entidades sin ánimo de lucro, que hacen funciones
sociales en nuestro país, ni más, ni menos, que todo el mundo. Por tanto,
anticlerical, en absoluto.
I, per últim, el tema de la moció sobre l’empresa Aigües Ter Llobregat, Sra.
Borràs, jo només li faré una pregunta, que no necessito tampoc que me la
respongui avui si no vol, però la clau és si els ciutadans i les ciutadanes
d’aquest país, de tot el país, arreu del país, tindran el mateix servei i la
mateixa qualitat en el subministrament d’aigua, que tenen ara amb una
empresa pública. Venint de vostès, ha d’entendre les nostres reserves, perquè
quan vostès privatitzen, quan vostès governen i comencen a privatitzar, doncs
resulta que tenim un sistema de primera i un sistema de segona. Amb
l’educació pública que vostès estan situant com una educació de segona, i
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una educació privada de primera, o amb la sanitat que és el que estan fent
vostès, canviant el model sanitari, perquè hi hagi una sanitat de primera i una
de segona.
El nostre neguit raonat per la trajectòria del seu govern, és que, a partir
d’aleshores, tinguem un subministrament, un abastament d’aigua de primera i
un abastament d’aigua també de segona, en funcions del territori o en
funcions de l’ús que hi hagi de l’aigua. Per tant, el repte que tenen vostès és
aconseguir això, i és la resposta que vostè ara segurament no ens podrà
donar, no ens podrà garantir que l’aigua serà de la mateixa qualitat i al mateix
preu que és ara, amb una privatització d’un servei que encara no coneixem les
condicions del mateix. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna més? Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, per contestar tres qüestions molt ràpides,
Convergència i Unió ha dit que s’augmenta la taxa de la formació professional,
no és que s’augmenti, és crea, és nova, en tot cas, és crea, els alumnes
hauran de pagar 360 euros, que abans no pagaven.
La segona, les lliçons de democràcia que últimament ens està donant
Plataforma per Catalunya, a veure, nosaltres estem molt orgullosos dels
nostres referents a França, Grècia, el Front de Gauche, Europa Ecologie, la
Siritza grega, no sé si vostès poden estar tant orgullosos dels seus, però, en
tot cas, nosaltres ho estem, perquè són partits absolutament democràtics. I,
en tot cas, nosaltres diem, tant en privat, com en públic, allò que pensem, al
YouTube corre algun vídeo sobre el seu líder que, en privat, li diu unes
quantes coses a algun periodista.
I la tercera, l’IBI, m’han dit mentider, hipòcrita, com cada vegada són més
previsibles, jo ja venia preparat, lògicament, aquí tenen el rebut de la seu
nacional d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, del
carrer Còdols, no, no, ahora no, el del 2011, aquí el tenen, l’hi donaré una
còpia a la Secretària i m’estudiaré molt bé l’Acta d’aquest Ple, per tots els
epítets que m’han anat dedicant, i aquí tenen el rebut, el rebut pagat de la seu
del carrer Barcelona, 116, 1.500 euros que hem pagat, malgrat tenir el dret a
tenir l’exempció, com a partit polític, però aquí tenen l’autoliquidació que hem
fet, els 1.500 euros, del carrer Barcelona, 116, i aquí l’altra còpia del carrer
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Còdol, per tant,

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve...

SR. ESTEVE
Li donaré una còpia a la Secretària, perquè ho tingui.

SRA. ALCALDESSA
Se li ha acabat el temps. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, obviamente, estudie lo que quiera y lo que le dé la gana, lo que pasa es
que, ya le digo que, desde nuestro grupo, no vamos a permitir que ustedes
puedan decir lo que quieran y nosotros no. Ya sabemos que ustedes se
sienten muy cómodos defendiendo a régimenes con gran trayectoria
democrática, como puede ser China o como puede ser Cuba, y todas esas
mociones que han traído alguna vez, y les gustaría que esto fuese así, pues
bien, pues no.
Y, sobre el concepto de democracia, la verdad es que lo tenemos bastante
diferente ¿no? o sea, si hay unas elecciones y ustedes están representados y
los señores socialistas también y los demás partidos también, el pueblo elige,
el Partido Popular, Convergència, perdón, no iba en tono despectivo ¿de
acuerdo? Y Plataforma per Catalunya también, y en esta ciudad, ya se lo he
dicho cincuenta veces, y quizás le hace falta estudiar, pero un poco más de
matemáticas, porque ustedes son dos y nosotros somos dos, o sea, tenemos
el mismo apoyo ciudadano de la gente, a ver si se enteran de una vez.
Segundo, obviamente nosotros estamos orgullosísimos de que en Francia, un
partido identitario como el Frente Nacional, sea la tercera fuerza, usted me lo
ha preguntado, por supuesto que estoy orgulloso de eso, por supuesto, y un
partido como el suyo, pues no tiene tanto apoyo ciudadano, y eso es la
democracia, en otros países pues tendrá más, en Francia, por ejemplo, como
usted ha cogido el ejemplo, no.
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Sr. Salmerón, usted dice que sabe quién somos nosotros, nosotros también
sabemos quién son ustedes, si no pasa nada, aquí no pasa nada, si todos
sabemos quién es quién, ustedes qué se creen más listos que los demás,
pues de listos no tienen nada, nosotros también sabemos perfectamente
quién son cada uno de ustedes, si no pasa nada. Y no todos los políticos son
casta, no se equivoque, yo no digo que todos sean casta, pero ustedes dos, sí
lo son.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, un aclariment, amb el mateix concepte que vostès diuen que les escoles
bressol municipals no són privades, perquè són de titularitat pública, en el
mateix cas, jo li he manifestat sobre la xarxa d’Aigües Ter Llobregat. No sé on
veu la diferència, la titularitat serà pública, hi haurà una concessió pública,
s’optarà per aquella que es cregui o que compleixi els requisits, suposo, com
es fa sempre i, a partir d’aquí, doncs hi haurà una gestió privada, que sembla
ser que quan és a l'Ajuntament de l'Hospitalet no és gestió privada, i quan és
en d’altres sí. Digui’m la diferència si us plau, quina és la diferència, la
titularitat serà pública, li he manifestat, a partir d’aquí, si l’aigua serà millor o
serà pitjor, escolti, vostè insinua coses que, demostri vostè que serà d’una
altra manera, perquè jo he de posar per davant que la seva presumpció que hi
perdrem en la qualitat d’aigua és bona. Per tant, en aquest sentit, escolti’m,
no, aquestes premisses tendencioses que fan en el conjunt de la moció, no li
podem acceptar.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Primero, Sr. Esteve, el primero que utilizó la
palabra hipocresía fue usted, no yo. Segundo, esta es una moción, claro que
es contra la Iglesia, de 11 parágrafos de la parte expositiva, 7 critican a la
Iglesia, oiga, si esto no es una crítica a la Iglesia, esta moción no la he hecho
yo, la ha hecho usted, al menos supongo que se la habrá leído ¿no?
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Y Sr. Esteve, oiga, mire, Decreto número 004014/2012, de 10 del 5 de 2012,
por el que se concede una exención del IBI a Iniciativa per Catalunya Verdes,
concretamente en la calle Barcelona, 116, bajos derecha. Que usted haya
pagado ahora el IBI, oiga, usted en esta fecha pidió la exención, se le
concedió la exención y, además, en este Decreto tiene usted la caradura de
decir, oiga, devuélvame lo que he pagado antes de IBI. Por amor de Dios,
hombre.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sr. Juan Carlos del Río, aquí tiene el recibo conforme Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa ha pagado, en la sede de Hospitalet, ha
pagado su IBI y su tasa de basuras. A pesar de estar exentos, hemos pagado.
¿Qué día? Pues cuando tocaba y aquí tiene la sede del passatge Rellotge, el
recibo del 2011, y pagará, evidentemente, el 11 y el 12. Por tanto, Sr. Juan
Carlos del Río, mida sus palabras, porque Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa ha pagado el IBI, a pesar de estar exentos, mire,
más mérito aún, a pesar de estar exentos, hemos pagado el IBI.

SRA. ALCALDESSA
Bien, hemos finalizado el bloque, ai! perdó, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A la Sra. Borràs, que li preguntava, no, li dic només que ho veurem amb el
temps, la diferència és que l’empresa Aigües Ter Llobregat és una empresa
que funciona, que van crear vostès, que és eficient, que funciona, i jo li situo
això, que tenim seriosos dubtes, que això garanteixi el subministrament arreu
del país.
Y Sr. del Río, si es que lo que pedimos es que la Iglesia tenga exactamente
los mismos derechos y deberes que todo el mundo. Si un partido político o
una entidad, ha solicitado la exención, es porque la Ley se lo reconoce, y si la
Iglesia lo solicita, en aquellos censos y en aquellas cuestiones, debe ser así,
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lo que no tiene ningún sentido es que la Iglesia, por ejemplo, sus bienes
patrimoniales, en algunos casos que no se conocen, estén exentos del IBI,
que Càritas que hace un servicio social esté exenta del IBI, por supuesto que
sí, pero el patrimonio inmobiliario, por ejemplo, tiene que estar exento por qué,
pedimos sencillamente que tengan los mismo derechos y las mismas
obligaciones y que se suprima el concordato con el Vaticano, punto y pelota.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que ja…

S’escoltan crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, por favor, silencio, si usted no sabe estar callado, salga fuera,
pero si usted está aquí dentro en el Pleno, tiene que estar callado.
Me parece Sra. Borràs, me pedía la palabra, pero creo que ya hemos
agotado, no lo sé, hemos agotado ¿no? me dice la Sra. Secretaria que sí.
Pasamos al siguiente bloque de Plataforma per Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 36, 37, 38 i 39;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 36.L’HOSPITALET.

SOBRE

LES

OFICINES

DE

CORREUS

A

VA QUEDAR SOBRE LA TAULA

MOCIÓ 37.SOBRE LA IMPLANTACIÓ DEL PAGAMENT DE
MATRÍCULA ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
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Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del Rio,
Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 3 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va
anunciar el passat mes de maig la implementació d’una nova taxa en els
estudis de Cicles Formatius de Grau Superior.
Atès que aquesta mesura s’ha pres de forma unilateral, sense ni tant sols
demanar l’opinió de la comunitat educativa.
Atès que la mesura anunciada afecta de forma directa al col·lectiu de joves en
el que actualment existeix prop d’un 50% d’atur.
Atès que es sabut per tothom que en aquestes situacions d’atur una de les
mesures més efectives és la priorització de la formació com element de
qualificació de les persones i per tant de millora de les perspectives de futur
laboral i social, i més en un estudis com aquests que tenen el major grau
d’inserció laboral.
Atès que contràriament al que hauria de ser la prioritat, l’anunci de les noves
taxes el que fan és dificultar l’accés als estudis post obligatoris dels joves, i
especialment d’aquells amb situacions econòmiques i socials més difícils.
Atès que la mesura anunciada s’afegeix al llistat de retallades que en els
darrers mesos està anunciant el govern i que tant sols provoquen una pèrdua
de qualitat educativa i instaura una discriminació envers els sectors més
vulnerables de la societat.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Demanar al Departament d’Ensenyament l’eliminació de la taxa en
els estudis de Cicles Formatius de Grau Superior per tal d’afavorir l’accés a
aquesta formació.
SEGON.-Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell de la FP de
Catalunya, al Consell de la FP de l’Hospitalet i als instituts que imparteixen

…/…

177

Cicles Formatius de Grau Superior de l’Hospitalet.

MOCIÓ 38.- RECLAMANT
DISCRIMINACIONS.

EL

COBRAMENT

DE

L’IBI

SENSE

La gravetat de la crisi, la duresa de les mesures preses per afrontar-la, i els
escàndols diaris de persones i entitats que acaben sortint impunes, fa cada
vegada més insostenible l’existència de normatives generadores d’un tracte
discriminatori. Per una altra part constatem, dia a dia, com s’escapa de les
nostres mans la capacitat de decidir sobre el nostre futur i la nostra hisenda,
com per exemple la pujada de l’IBI imposada directament des de Madrid, o
l’austeritat desaforada, que diuen que ens mana Europa, però és una
imposició dels mercats.
No és d’estranyar doncs que en aquest context hagi brollat també la
indignació amb l’IBI de l’església catòlica, no tant per ell mateix, com per que
darrera resonen paraules com: tracte discriminatori, blindatge, inevitabilitat...
Tots sabem que hi ha moltes altres entitats exemptes, i hem sentit aquests
dies que el percentatge corresponent a l’església catòlica és sols d’un 4%
sobre el conjunt... També sabem que, a L’Hospitalet, i dins dels paràmetres
actuals, després de fer comptes tot aquest enrenou pot acabar en ben poca
cosa; però no ens enganyem, el fonamental en aquest debat no és el nombre
d’exempcions, sinó l’existència d’uns privilegis, que, en el cas de l’església,
estan blindats indefinidament:
Atès que la legislació ja preveu, per al conjunt de la població, qui i com ha de
contribuir al sosteniment de les despeses públiques, així com les condicions
per optar a exempcions, especialment en lleis com la 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels
incentius fiscals al mecenatge, que preveuen el tractament fiscal i les
condicions per optar a exempcions o ajudes econòmiques per a aquelles
entitats que realitzen accions de tipus social, humanitari o assistencial, cultural
o artístic...
Atès que mentre unes entitats, com les Fundacions o les Associacions
declarades d’utilitat pública, s’han de sotmetre al règim comú per poder gaudir
d’ajuts o exempcions, altres s’emparen en normatives fetes a mida, com
l’article 62 del “Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals”(menció que molts
experts consideren inútil per redundant), i en el cas de l’església catòlica, a
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més, sota el blindatge d’uns acords internacionals Estat Espanyol – Santa
Seu.
Atès que en el terreny de les exempcions hi ha bastanta confusió. En el cas
de l’església, per exemple, l’exempció total i permanent de la contribució
territorial urbana afecta a temples i capelles, residències, oficines, seminaris,
convents, habitatges, locals i solars titularitat de l’església...; barrejant
conceptes molt diferents, ja que no és el mateix, per exemple, eximir un local
dedicat a una tasca social, o fins i tot al culte, que un pis destinat a habitatge
del capellà, o rellogat a una altra persona o entitat. Aquesta confusió, però no
és exclusiva de l’església catòlica, ja que per posar sols uns exemples,
aquests dies s’ha parlat d’empreses com Telefónica, hotels como el Ritz o el
Palace, concessionaris d’autopistes amb peatge a l’ombra, o la mateixa SGAE
que després va escanyant a les comissions de festes.
Donat que diverses autoritats eclesiàstiques han afirmat que no volen cap
privilegi, sinó el mateix tracte que s’atorga a altres entitats amb finalitats
socials, insistint en que les seves exempcions sols es regulen per la Llei del
Mecenatge, i que “no tenen res a veure amb concordats”.
Atès que el president del Govern, Mariano Rajoy, prescindint d’altres
argumentacions, ha anat al gra declarant que l'exempció de l'Impost de Béns
Immobles (IBI) a alguns edificis de l'Església Catòlica s’estableix en l'acord
signat entre l'Estat i la Santa Seu en 1979, i que aquests acords “no es
toquen”... amagant, que ja s’han tocat varies vegades, la darrera obligats per
la Comissió Europea, a causa de les exempcions en l’IVA.
Atès que el mateix Govern, en resposta parlamentaria ha afirmat que no li
pertoca fer un cens dels béns immobles rústics i urbans que són propietat de
l'Església Catòlica i dels seus organismes dependents, per tal de reclamar el
pagament de l’IBI, sinò que han de ser els ajuntaments els que han de girar el
corresponent impost i l'Església (o qualsevol entitat, podríem afegir) justificar,
si escau, l'exempció corresponent.
Atès que més enllà dels sorolls mediàtics, cal una reflexió a fons sobre el
suport fiscal, legal i financer a les entitats sense ànim de lucre per destriar “el
gra de la palla”, i refermar la seva funció i importància.
Atès, per tant, que no és tracta sols de si una entitat paga més o menys, sinó
de la defensa d’un ordenament jurídic que garanteixi els drets fonamentals i
comuns per a tota la població, i per tant amb tractament fiscal i de
subvencions que es reguli per al conjunt de la ciutadania (o en aquest cas per
a les entitats sense afany lucratiu), i per aquest motiu sobren les normatives
fetes a mida d’unes entitats.
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El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun
dels punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 15 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; i amb
11 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
PRIMER.-Instar al Congrés dels Diputats a posar ordre en el desgavell
normatiu, sota les bases d’una fiscalitat justa, equitativa, progressiva i
solidaria.

b) Ha estat aprovat el punt SEGON 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; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
11 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.-Instar al Congrés dels Diputats a que suprimeixi, des de l'exercici
de 2013, a l’article 62 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”
qualsevol menció que signifiqui un tracte discriminatori respecte a altres
entitats o propietats.

c) Ha estat aprovat el punt TERCER 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; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
11 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
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Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
TERCER.- Reclamar al govern de l’Estat que denuncií els Acords de l'Estat
espanyol amb la Santa Seu, especialment en aquest cas el d'Assumptes
Econòmics, per tal que les entitats dependents de l'església catòlica es
regulin pel mateix dret civil que regula la vida associativa a l'Estat.

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; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
11 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
QUART.- Instar al Congrés dels Diputats a revisar la Llei Reguladora de
les Hisendes locals, la de Regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i
dels incentius fiscals al mecenatge, i altres normes estatals, autonòmiques
i locals, tant per depurar injustificables exempcions, com per refermar el
suport a les entitats no lucratives.

e) Ha estat rebutjat el punt CINQUÈ amb 24 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; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i
amb 2 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
CINQUÈ.- Girar, el proper exercici, els impostos o taxes corresponents a
tots els bens gravables, que hauran d’actualitzar la justificació, si la volen i
s’escau, de l’exempció corresponent per a cada un d’ells.

f) Ha estat aprovat el punt SISÈ 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; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas,
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Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a
aquesta sessió i que literalment diu:
SISÈ.- Donar trasllat d’aquests acords als grups polítics representats al
Congrés del Diputats i al Senat, al Govern d’Espanya, al Ministerio de
Justicia, al Departament de Justícia de la Generalitat i a les entitats
exemptes de l’IBI a la nostra ciutat.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada
pel Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal:
La gravetat de la crisi, la duresa de les mesures preses per afrontar-la, i els
escàndols diaris de persones i entitats que acaben sortint impunes, fa cada
vegada més insostenible l’existència de normatives generadores d’un tracte
discriminatori. Per una altra part constatem, dia a dia, com s’escapa de les
nostres mans la capacitat de decidir sobre el nostre futur i la nostra hisenda,
com per exemple la pujada de l’IBI imposada directament des de Madrid, o
l’austeritat desaforada, que diuen que ens mana Europa, però és una
imposició dels mercats.
No és d’estranyar doncs que en aquest context hagi brollat també la
indignació amb l’IBI de l’església catòlica, no tant per ell mateix, com per que
darrera resonen paraules com: tracte discriminatori, blindatge, inevitabilitat...
Tots sabem que hi ha moltes altres entitats exemptes, i hem sentit aquests
dies que el percentatge corresponent a l’església catòlica és sols d’un 4%
sobre el conjunt... També sabem que, a L’Hospitalet, i dins dels paràmetres
actuals, després de fer comptes tot aquest enrenou pot acabar en ben poca
cosa; però no ens enganyem, el fonamental en aquest debat no és el nombre
d’exempcions, sinó l’existència d’uns privilegis, que, en el cas de l’església,
estan blindats indefinidament:
Atès que la legislació ja preveu, per al conjunt de la població, qui i com ha de
contribuir al sosteniment de les despeses públiques, així com les condicions
per optar a exempcions, especialment en lleis com la 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels
incentius fiscals al mecenatge, que preveuen el tractament fiscal i les
condicions per optar a exempcions o ajudes econòmiques per a aquelles
entitats que realitzen accions de tipus social, humanitari o assistencial, cultural
o artístic...
Atès que mentre unes entitats, com les Fundacions o les Associacions
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declarades d’utilitat pública, s’han de sotmetre al règim comú per poder gaudir
d’ajuts o exempcions, altres s’emparen en normatives fetes a mida, com
l’article 62 del “Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals”(menció que molts
experts consideren inútil per redundant), i en el cas de l’església catòlica, a
més, sota el blindatge d’uns acords internacionals Estat Espanyol – Santa
Seu.
Atès que en el terreny de les exempcions hi ha bastanta confusió. En el cas
de l’església, per exemple, l’exempció total i permanent de la contribució
territorial urbana afecta a temples i capelles, residències, oficines, seminaris,
convents, habitatges, locals i solars titularitat de l’església...; barrejant
conceptes molt diferents, ja que no és el mateix, per exemple, eximir un local
dedicat a una tasca social, o fins i tot al culte, que un pis destinat a habitatge
del capellà, o rellogat a una altra persona o entitat. Aquesta confusió, però no
és exclusiva de l’església catòlica, ja que per posar sols uns exemples,
aquests dies s’ha parlat d’empreses com Telefónica, hotels como el Ritz o el
Palace, concessionaris d’autopistes amb peatge a l’ombra, o la mateixa SGAE
que després va escanyant a les comissions de festes.
Donat que diverses autoritats eclesiàstiques han afirmat que no volen cap
privilegi, sinó el mateix tracte que s’atorga a altres entitats amb finalitats
socials, insistint en que les seves exempcions sols es regulen per la Llei del
Mecenatge, i que “no tenen res a veure amb concordats”.
Atès que el president del Govern, Mariano Rajoy, prescindint d’altres
argumentacions, ha anat al gra declarant que l'exempció de l'Impost de Béns
Immobles (IBI) a alguns edificis de l'Església Catòlica s’estableix en l'acord
signat entre l'Estat i la Santa Seu en 1979, i que aquests acords “no es
toquen”... amagant, que ja s’han tocat varies vegades, la darrera obligats per
la Comissió Europea, a causa de les exempcions en l’IVA.
Atès que el mateix Govern, en resposta parlamentaria ha afirmat que no li
pertoca fer un cens dels béns immobles rústics i urbans que són propietat de
l'Església Catòlica i dels seus organismes dependents, per tal de reclamar el
pagament de l’IBI, sinò que han de ser els ajuntaments els que han de girar el
corresponent impost i l'Església (o qualsevol entitat, podríem afegir) justificar,
si escau, l'exempció corresponent.
Atès que més enllà dels sorolls mediàtics, cal una reflexió a fons sobre el
suport fiscal, legal i financer a les entitats sense ànim de lucre per destriar “el
gra de la palla”, i refermar la seva funció i importància.
Atès, per tant, que no és tracta sols de si una entitat paga més o menys, sinó
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de la defensa d’un ordenament jurídic que garanteixi els drets fonamentals i
comuns per a tota la població, i per tant amb tractament fiscal i de
subvencions que es reguli per al conjunt de la ciutadania (o en aquest cas per
a les entitats sense afany lucratiu), i per aquest motiu sobren les normatives
fetes a mida d’unes entitats.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-Instar al Congrés dels Diputats a posar ordre en el desgavell
normatiu, sota les bases d’una fiscalitat justa, equitativa, progressiva i
solidaria.
SEGON.-Instar al Congrés dels Diputats a que suprimeixi, des de l'exercici de
2013, a l’article 62 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” qualsevol
menció que signifiqui un tracte discriminatori respecte a altres entitats o
propietats.
TERCER.- Reclamar al govern de l’Estat que denuncií els Acords de l'Estat
espanyol amb la Santa Seu, especialment en aquest cas el d'Assumptes
Econòmics, per tal que les entitats dependents de l'església catòlica es regulin
pel mateix dret civil que regula la vida associativa a l'Estat.
QUART.- Instar al Congrés dels Diputats a revisar la Llei Reguladora de les
Hisendes locals, la de Regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels
incentius fiscals al mecenatge, i altres normes estatals, autonòmiques i locals,
tant per depurar injustificables exempcions, com per refermar el suport a les
entitats no lucratives.
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords als grups polítics representats al
Congrés del Diputats i al Senat, al Govern d’Espanya, al Ministerio de Justicia,
al Departament de Justícia de la Generalitat i a les entitats exemptes de l’IBI a
la nostra ciutat.

CONTRA L’EXTERNALITZACIÓ DELS SERVEIS DE
MOCIÓ 39.L’EMPRESA PÚBLICA AIGÜES TER LLOBREGAT. Ha estat rebutjada amb
16 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,
Monrós i Pérez; amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del
Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 4 vots a favor dels
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representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de
PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal de Plataforma
per Catalunya, número 41, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, habíamos presentado tres mociones, una la hemos retirado, que era el
tema de apoyo a las entidades de discapacitados, otra ya la hemos tratado
antes, por tanto, no volveré a dar los argumentos, lamento mucho, Sr. Belver,
lo que ha hecho usted en este Pleno, porque de ustedes no me lo esperaba, y
ha sido un acto de incoherencia total, pero bueno, arrieros somos también.
El grupo municipal de Plataforma per Catalunya, aparte de estas mociones,
traemos a este Pleno una moción para intentar que se mejore la transparencia
de este Ayuntamiento, a través de la web municipal. Traemos esta moción a
raíz de un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre
buenas prácticas de la comunicación pública local en Cataluña, en el que
nuestro Ayuntamiento no sale precisamente muy bien parado en
transparencia, ya que sólo cubre poco más del 50% de los indicadores
estudiados, mientras que ciudades de tamaño similar, como Badalona o
Sabadell, cumplen casi el 70 y el 85% de los mismos indicadores.
Nosotros consideramos que la transparencia municipal tiene que ser un deber
inexcusable en las administraciones públicas, y más en los tiempos que
corren, y mostrar al ciudadano cuánta más información municipal sea posible,
y eso siempre generaría en nuestros mismos ciudadanos, más confianza en
las instituciones. Es de destacar el decálogo de buenas prácticas en el cual,
en el artículo 139 de la Ley de Régimen Local, define las funciones de las
publicaciones municipales de la siguiente manera: “Les corporacions locals
han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació
de tots els ciutadans a la vida social. Les formes, els mitjans i els
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procediments de participació que les corporacions estableixin, en l’exercici de
la seva potestat d’autoorganització, no poden disminuir, en cap cas, les
facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius.”
Obviamente, nosotros, desde nuestro grupo, no pedimos que se incluyan, en
las web municipales, datos que puedan poner en riesgo la integridad de los
miembros de la Corporación, pero consideramos que sí que se pueden dar
muchos más datos de los que se dan. A nivel de ejemplo, podrían darse una
relación de puestos de trabajo de la Corporación y las retribuciones según
categorías, o publicar información sobre la ejecución del presupuesto u
ofrecer en la web municipal herramientas de participación, para hacer
seguimiento de los planes municipales, o poner el contacto de correo
electrónico de las personas responsables del área de prensa, para que los
ciudadanos acudan a ellas.
Obviamente, ya sabemos que estudios sobre transparencia hay varios, pero
hemos cogido el último que se ha hecho, ya que lo vemos bastante
significativo y, además, no hemos querido coger otros, porque en otros aún
salimos bastante más mal parados que en este en el que nos basamos, en el
cual se han estudiado nueve municipios catalanes y Hospitalet es el último de
ellos en transparencia municipal. Por eso, pedimos que se apliquen todos los
indicadores que tiene este plan y se publiquen en la web municipal.

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

SR. ESTEVE
En contra.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs, sí, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Bé, nosaltres no hi veiem inconvenient en què hi hagi una major transparència
i entenem que si hi ha un estudi de la Universitat, doncs que així ho manifesta,
segur que és millorable, si bé, com hem demostrat, a través de la pàgina web
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hem pogut conèixer dades força interessants, que han posat negre sobre
blanc, una realitat que, a vegades, sens pinta d’un altre color.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Votamos a favor de la moción, puesto que todo lo
que sea mejorar la transparencia siempre es positivo, máxime cuando ha
dejado claro que se tengan en cuenta, pues aquellos datos que puedan
suponer un perjuicio para la integridad de los concejales del Consistorio, que
es aquello que nosotros queríamos recalcar sobretodo.
Y, aprovechando que hablamos de transparencia, ayer pasó una cosa que,
Sra. Alcaldesa pedimos que no vuelva a ocurrir, en el Aula de Cultura de
Bellvitge acudió el Vicepresidente de la Diputación de Barcelona a entregar
unos premios, como concejales del Partido Popular, pues fuimos a este Acto
y, desde protocolo, se nos dijo que, hombre, que avisásemos antes de ir, por
una cuestión de ubicarnos, es lógico, dijimos que difícilmente podemos
informar a protocolo, cuando desde el Ayuntamiento no se nos comunica,
pues que había este evento en la ciudad de Hospitalet, si no que fue la
Diputación de Barcelona la que nos informó. Hombre, yo creo que cuando
venga alguien de otras administraciones a la ciudad de Hospitalet, es bueno
para el Ayuntamiento que estemos el máximo de concejales posibles o los
que podamos acudir, sean del partido que sean. Por eso, le pido que, en la
medida de lo posible, cuando venga alguien de otras administraciones a
entregar premios o a lo que sea, que al menos se nos informe. Muchas
gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa. Mire, se lo dije en la Comisión Informativa y se lo
vuelvo a decir, nosotros, transparencia toda la que sea necesaria y cuanta
más mejor y seguiremos, en la medida de lo posible, creciendo y aportando
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más información y de manera más clara, más transparente, en la web
municipal y allá donde sea necesario, pero también le digo lo que le dije en la
Comisión Informativa, estos estudios, que cada uno hace el estudio a su libre
albedrío, y con los criterios y los parámetros que cada uno quiere fijar, no nos
los tomemos ninguno de nosotros como la Biblia, ya haciendo referencia, ya
que estamos, en temas religiosos, pues hagamos mención de la Biblia.
Mire, uno de los ítems, y se lo dije y lo vuelvo a decir aquí, uno de los ítems
por los cuales se nos resta puntos en transparencia, es porque en la web
municipal no salen las fotos de los concejales ¿si estuvieran las fotos de los
concejales seríamos más transparentes? oiga, que a mí me da igual, me da
igual que salga la foto, como que no salga. Pero yo lo que les quiero decir con
esto es que es un ejemplo, creo que muy evidente, es que los estudios que se
hacen, que cada uno hace el estudio como quiere, con los ítems que quiere y
recogiendo los parámetros que quiere, es imposible que, pese a que tu
pongas cosas, luego eso te garantice el hecho de tener un altísimo índice de
transparencia.
De todas maneras, para su tranquilidad, decirle que hoy, hoy, puestos en,
bueno, hemos estado hablando estos días con la Universidad Autónoma de
Barcelona, tal y como usted decía en la moción que habían hecho, muy bien,
nos hemos puesto en contacto con ellos, les hemos dicho, oye, dónde está la
dificultad, bueno, una vez aclarado, ya le digo, hoy de las 10 ciudades de más
de 100.000 habitantes en Catalunya, el índice de transparencia de este
Ayuntamiento hoy, es que hoy somos el segundo, y no somos el primero,
porque falta la foto. Con lo cual, relativicemos todo lo que tengamos que
relativizar.
Por tanto, le votaremos en contra de la moción, no porque no vayamos a ser
transparentes, sino porque los únicos criterios para ser transparentes, no son
los que fija este estudio, sino que de aquí a un mes o de aquí a dos meses,
saldrá otro estudio de otra entidad, de otra empresa, de otra asociación, que
mirará unas cosas diferentes, con lo cual, yo lo que sí que les pido, si ustedes
encuentran a faltar cosas, oiga, háganoslo llegar y nosotros, en la medida de
lo posible, las iremos incorporando a la página web y mejorándola para dar
mayor accesibilidad y mayor posibilidad a los ciudadanos, de trabajar a través
de ese medio.
Luego, Sr. del Río, lo que usted planteaba de la transparencia en el tema este
protocolario, le avisamos siempre o sólo cuando vengan los del Partido
Popular, siempre, vale, no, no, era por aclararlo, no, no, lo digo por aclararlo,
porque así siempre, en el momento de la gestión, poder ser más ágiles.
Y finalmente, por no guardármelo para los ruegos y preguntas, Sr. Ordóñez,
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cuando me ha dicho lo de arrieros somos, qué ha querido decir con eso.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció? Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
La literalidad, arrieros somos, es literal, literal, bien, tampoco tengo que
explicarle por qué o no por qué, pero es absolutamente literal lo que he dicho.
Bien, obviamente, es cierto y ya se lo he dicho, y usted me dijo en la Comisión
Informativa que, obviamente, estudios hay muchos, yo precisamente no he
cogido el estudio más negativo, si quiere le enseño otros, un índice de
transparencia de los ayuntamientos, que tengo aquí, del 2010, en el cual
salíamos en el puesto 63. Este índice, en materia de transparencia y
urbanismo, de urbanismo, salíamos en el lugar 109 de 110, por tanto, quiere
decir que si todos los estudios dicen que nos faltan cosas, será por algo, será
por algo, porque no he visto ninguno en el que nos pongan, que nos alaben,
es así de claro.
Y no sé ustedes qué han hablado con la Universidad Autónoma, y ahora
resulta que somos segundos, pues en el que publican éramos los últimos, no
sé si a ustedes les han dicho algo especial, pero está claro que en el que
publican, somos los últimos.
Obviamente yo no me tomo estos estudios como la Biblia, pero de todos es
sabido, y usted mismo lo ha dicho, que la transparencia se puede mejorar, por
tanto, es lo que estamos pidiendo. Dice usted lo de las fotos, yo puedo estar
de acuerdo en que eso a lo mejor no se tendría que poner, yo una de las
cosas que he dicho es que, todo lo que sea que los concejales puedan tener
algún riesgo, no se ponga.
Pero bueno, obviamente también decirles que lo que sí comparto con usted es
que el único criterio en transparencia, pues obviamente no son los estudios y
la web municipal, pero en este Ayuntamiento, precisamente muchas veces, en
otras cosas que sí que tendrían que ser más transparentes, no las hay, como
en muchas respuestas que se nos dan a los grupos municipales de la
oposición, en las cuales se sesgan datos o no se contesta lo que estamos
preguntando. Y ya no sólo a los grupos municipales, sabemos también que
hay sindicatos o grupos que les hacen preguntas, por ejemplo aquí tenemos
una sobre un sindicato de guardia urbana, en las que piden información sobre
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los asesores de guardia urbana, y por lo que nos han dicho, tampoco se la
han dado.
Por tanto, es cierto que los únicos criterios de transparencia no son los
estudios, pero bien, sí que es cierto, y desde nuestro grupo nos quejamos,
que aquí en el Ayuntamiento se podría mejorar tanto en la web municipal,
como en la información que se nos facilita a los demás grupos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna paraula? Sr. Belver.

SR. BELVER
Mire, no le voy a dar más vueltas al tema de la transparencia, usted dice, se
puede mejorar, sí, nosotros seguiremos trabajando para mejorar, sí, este o
cualquier otro estudio, hasta que no se fijen unos criterios homogéneos para
todos, y que todos los estudios vayan a buscar exactamente lo mismo, es
imposible, es imposible ¿vale? y en una administración como la nuestra,
suficientemente grande, es muy complicado. Que hay aspectos a mejorar,
seguro, que trabajaremos para mejorarlos, seguro, que conseguiremos el
100%, improbable, pero trabajaremos para conseguirlo.
Y respecto del resto, bueno, como es la literalidad, pues en el camino nos
encontraremos.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 40 i 41; adoptantse els següents acords:

EN DEFENSA DE LES ESCOLES BRESSOL. Ha estat
MOCIÓ 40.rebutjada amb 17 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es.
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 8 vots a favor 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.
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MOCIÓ 41.PER LA TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL. 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, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i 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.
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 14793, de 30 de març 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 14793 i data 30 de març de 2012 i, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal de 24 d’abril de 2012, en relació a:
“El pasado mes de marzo presentamos una pregunta relativa a los motivos por
los que la OAC no atiende al público en horario de tarde. Una de las preguntas
versaba sobre el número de trabajadores de la OAC que trabajan en horario de
tarde, cuestión que no fue contestada en el informe firmado por el Jefe de
Servicio de Sistemas de Información y Proyectos ya que se nos facilitó el número
de trabajadores (26) sus funciones y su ubicación geográfica pero no su horario
por lo que solicitamos conocer cuántos de estos 26 trabajadores trabajan por la
tarde.”
i de la qual us vaig sol•licitar prorroga.
Em plau comunicar-vos que el nombre d’empleats de l’OAC que tenen horari per
conveni a treballar per la tarda, és de 23 persones.
Aquest personal en el seu horari de tarda fa atenció telefònica del servei
d’informació i centraleta de l’Ajuntament, així com el manteniment de la informació
que s’ha gestionat durant el matí.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
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RGE número 19367, de 4 de maig de 2012, 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 vàreu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 19.367 i data 4 de maig de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple que s’havia de contestar en el Ple
Municipal del dia 22 de maig de 2012, en relació amb l’aforament de la mesquita
ubicada al carrer Fortuna, us comunico que l’aforament a l’hivern és de 600
persones, i a l’estiu és de 450 persones.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 19371, de 4 de maig de 2012, 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 vàreu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 19.371 i data 4 de maig de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple que s’havia de contestar en el Ple
Municipal del dia 22 de maig de 2012, en relació amb les instal•lacions de la
comunitat religiosa Al Fath al carrer Fortuna, 18, us comunico que quan hi ha un
procés de cessió d’un espai, els beneficiaris d’aquest no estan obligats a demanar
cap permís o llicència.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 20960, de 14 de maig de 2012, 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,
Respecte a la pregunta en virtut de l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple,
amb entrada en el Registre General d’aquest Ajuntament número 20.960 i data 14
de maig de 2012, en relació a l’accés a Internet en el Casal de la Gent Gran de
La Florida, i de la que havíem demanat pròrroga, dir-vos que aquest equipament
depèn de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària que pertany al
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. És
doncs aquesta institució la responsable de vetllar pel bon funcionament de les
activitats programades i posar a l’abast els mitjans adients per la realització de les
mateixes.
Atentament,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Convergència i
Unió, RGE número 16568, de 17 d’abril de 2012, consta a la Secretaria General
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còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver i Vallés, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta que vàreu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 16.568 i data 17 d’abril de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple que s’havia de contestar en el Ple
Municipal del dia 22 de maig de 2012, en relació amb l’activitat de la carpa
ubicada entre els carrers Fortuna, Narcís Monturiol i la zona esportiva, us
comunico que, en funció de la normativa vigent, el control d’aquest tipus
d’activitats es realitza des del Ministerio del Interior del Gobierno de España.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Convergència i
Unió, RGE número 16569, de 17 d’abril de 2012, 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:
“Benvolguda,
En resposta a la vostra pregunta en virtut de l’article 55 del Reglament del Ple
aprovat el 25 d’octubre de 2011, amb entrada en el Registre General d’aquest
Ajuntament el dia 17 d’abril, amb número 16569, en relació a l’estat sanitari de la
carpa instal·lada al c. Fortuna, i de la que havíem demanat pròrroga, li informo
que:
D’una banda, es tracta d’un equipament d’ús de pública concurrència i subjecte a
la normativa corresponent. Des de Sanitat es valora el projecte i es decideix, si
s’escau per normativa sanitària (Llei Salut Pública 18/2009), fer inspecció i/o una
supervisió documental. Cal indicar que no hem tingut, en el Servei de Salut, cap
queixa veïnal per motius competencials d’aquest Servei des de que aquests
mòduls van ser construïts.
D’altra banda, i tal i com vostè ja sap, abans de l’agost es té prevista la
presentació d’un pla d’usos per als centres de culte.
Atentament,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Convergència i
Unió, RGE número 20971, de 14 de maig de 2012, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la 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 d’entrada d’alcaldia
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amb numero 20971 i de data 14/05/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el dia 22/05/2012 i de la que es va demanar
ajornament, en relació a ” ... preocupació increment venda de drogues, carrer
Modern amb gran Via.....”
Resposta:
Respecte al increment de venda de drogues al carrer Modern amb Gran Via, no
ens consta aquesta dades sobre aquest punt, ja que es tracta d’una competència
de la Policia de la Generalitat, no obstant informar que des de l’Ajuntament
(Guardia Urbana) conjuntament amb les forces dels Mossos d’Esquadra ja es
treballa en línies d’actuació de vigilància per detectar aquestes infraccions.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple de 22 de maig de
2012 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 Vallés, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta verbal que vàreu formular en la sessió plenària de data
22 de maig 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
26 de juny de 2012, en relació amb l’ajut econòmic a les comunitats del Gornal
que han instal·lat ascensors, us comunico el següent:
Pel que fa al Primer punt: A la JGL de data 12 de juny de 2012, es van aprovar
les bases reguladores dels ajuts econòmics extraordinaris per a la instal•lació
d’aparells elevadors a edificis d’ús residencial existents.
Pel que fa al Segon punt: A la mateixa JGL es va autoritzar el pagament de les
subvencions a càrrec d’una partida econòmica creada per aquest fi, i jo mateix em
vaig comprometre amb les 5 comunitats afectades del barri del Gornal, que
cobrarien abans del 30 de setembre.
Pel que fa al Tercer punt: No s’ha pogut arribar per part del Govern a cap acord
amb les empreses constructores.”

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 30
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 17 i 23 de
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maig i 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15 i 19 de juny 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. 21836, de 17 de maig de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Veïns de Bellvitge es queixen que el terra nou del Passeig de Bellvitge és massa
relliscant i produeix caigudes i relliscades dels vianants. També ens expliquen que els
bancs que hi ha al Passeig, no són suficients pel volum de vianants que hi ha, cosa
per la qual sol•licitem conèixer el següent:
Hi ha hagut queixes i/o reclamacions per caigudes motivades pel terra
relliscant abans esmentat?
Està previst posar-hi més bancs? En cas contrari sol•licitem es tingui en
compte la petició dels veïns per incrementar el nombre de bancs al Passeig.”

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 Ávila, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 21836 i data 17 maig de 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 dia 26 de juny de 2012, en relació a:
1.
2.

Reclamacions per terra relliscant
Passeig de Bellvitge

RESPOSTA:
1.
Referent aquest tema, el passat mes de febrer es va registrar una instància,
motiu pel qual ho estem controlant per veure els problemes que es puguin ocasionar.
2.
Tal i com demanen el veïns i veïnes, sí que es té previst augmentar el
número de bancs al Passeig en el moment que hi hagi pressupost.
Restant a la vostra disposició, rebeu una cordial salutació.
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Atentament,”
2.- RGE núm. 22933, de 23 de maig de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Respecto al explosivo que ha hecho desperfectos esta pasada madrugada del
sábado día 19 de mayo en el banco BBVA sito en la Rambla Marina nº 204, esta
Regidora y su Grupo Político desean saber :
Si ha sido para efectuar un robo en la citada agencia bancaria.
Si ha sido, en cambio, un artefacto de los anti-sistema.
Debido al temor vecinal por el susto recibido, y los frecuentes robos que hay
últimamente, si es posible incrementar la vigilancia policial en la zona.”

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 22933 i de data 23/05/2012, 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 26/06/2012 en relació a ”...explosivo que ha hecho
desperfectos el dia 19 de mayo en el banco BBV, sito en Rbla. Marina 204”
Resposta:
Segun la información aportada por los Mossos d’Esquadra, se causan daños
(cristaleras y cajero automàtico) en la Sucursal del Banco BBVA, sita en Rbla Marina
núm 204 , utilizando posiblemente un artefacto explosivo con el ánimo supuesto de
sustraer dinero del cajero automático ubicado en el lado mar del local.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 22934, de 23 de maig de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012
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Respecto al Bar L’Hospirineos, situado en Rambla Marina nº 368, según nos
comentan los vecinos este bar tiene numerosas inspecciones de la Guardia Urbana,y
otros bares de la zona no son requeridos tan a menudo, por lo que esta Regidora y
su Grupo Político desean saber :

Si tienen permiso de terraza y hasta qué hora.
Qué horario tienen de cierre por la noche.
Si tiene el mismo horario que otro bares de los alrededores.
Qué criterio se utiliza para hacer inspecciones y peticiones de cierre por la
noche, a unos bares, sí, y a otros, no.”

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 22934 i de data 23/05/2012, 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 26/06/2012 en relació a ”Bar l’Hospirineos , situado a la
Rbla.Marina 368....”
Resposta:
Este establecimiento dispone de licencia de terraza hasta las 22 horas.
Si , hay otros locales con el mismo horario y tambien con horarios diferentes.
Se realizan controles rutinarios y se adoptan las mediadas oportunas una vez
comprobadas dichas incidencias , con motivo de la “reiterada” queja de los vecinos.
Ben atentament,”

4.- RGE núm. 24652, de 5 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Solicitamos conocer si para mitigar la importante subida del IBI se piensa
compensarlo en el próximo ejercicio rebajando el tipo impositivo atendiendo que la ley
prevé una horquilla que va del 0,4 al 1,1 para los inmuebles urbanos.”
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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 i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 24652 i data 5 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació a:
“Solicitamos conocer si para mitigar la importante subida del IBI se piensa
compensarlo en el próximo ejercicio rebajando el tipo impositivo atendiendo que la
leu prevé una horquilla que va del 0,4 al 1,1 para los inmuebles urbanos.”
Us informo del següent:
Que en aquests moments s’està treballant en la confecció de les Ordenances Fiscals
pel 2013 i que per tant, encara no tenim informació sobre aquest particular.”
5.- RGE núm.24653, de 5 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Solicitamos conocer el número de personas que han solicitado las ayudas para el
pago del recibo del IBI correspondiente al ejercicio 2012 y el número de personas a
las que se les ha concedido.”

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 24653 i data 5 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació a:
“Solicitamos conocer el número de personas que han solicitado las ayudas para el
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pago del recibo del IBI correspondiente al ejercicio 2012 y el número de personas a
las que se les ha concedido.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
6.- RGE núm. 24654, de 5 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Usuarios de la oficina de correos de calle Mestre Candi, 30 se quejan del excesivo
celo de la grúa municipal con respecto a los vehículos aparcados en la puerta de la
oficina.
Efectivamente muchas personas han de acudir a esta oficina de correos para recoger
o depositar envíos voluminosos y/o pesados por lo que no tienen más remedio que
hacer servir su vehículo particular.
Al dejarlo en la puerta de esa oficina son numerosos los usuarios que se encuentran
con la desagradable sorpresa de que la grúa municipal se ha llevado su coche, ya
que la entrada al depósito esta justo enfrente de la oficina de correos. Empleados de
correos al ir a comentar estos extremos a algún empleado de la grúa municipal se les
ha dicho que estos vehículos (los situados en la oficina de correos) son una "perita en
dulce" (expresión textual) ya que la grúa sale del depósito y entra con el vehículo en
cuestión en un radio de cinco metros y cinco minutos y así se cumple en tiempo
record con el ratio de salidas.
Personalmente he sido testigo de cómo la grúa sale del depósito, observa que hay un
vehículo aparcado enfrente de la oficina lo engancha y se vuelve a meter dentro del
depósito mientras la persona que está en correos se queda con cara de póquer
cuando se da cuenta de la jugada.
Desgraciadamente esta celeridad y este exceso de celo contrastan con las denuncias
que nos hacen llegar diversos usuarios de vados con la tardanza de la grúa cuando
son requeridos para que se lleven algún vehículo mal aparcado en algún vado.
Atendiendo la dificultad de encontrar aparcamiento en la zona y que las personas que
dejan su vehículo en la puerta de la oficina de correos solo están el tiempo
imprescindible para recoger o depositar sus envíos este regidor y su grupo político
solicitan conocer si se piensa adoptar alguna medida para facilitar una cierta
tranquilidad a los usuarios de correos de dicha oficina y si se va a requerir a los
responsables de la grúa municipal a que actúen con más celeridad en caso de ser
requeridos en otras zonas.”
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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 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 24654 i de data 05/06/2012, 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 26/06/2012 en relació a ” excesivo celo grua municipal
oficina de Correos calle Mestre Candi 30...”
Resposta:
Durante el año 2012 se han ingresado en el Depósito, procedentes de Maestro candi
num. 30, 5 vehículos. Tres de ellos se han sido retirado por estar en reserva de
correos y a requerimiento de la propia oficina. Los otros dos se han retirado por estar
estacionados en prohibida la parada y dificultar el acceso de las gruas a los depósitos
cuando van cargados con algun vehiculo.
Ben atentament,”
7.- RGE núm. 24655, de 5 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Recientemente hemos tenido conocimiento del decreto núm. 004014/2012 de
10/05/2012
(IBI 265/2012) por el que se le concede una exención del IBI a INICIATIVA PER
CATALUNYA-VERDS, concretamente en el local de la Calle Barcelona, 116 1 BJ DR.
Al respecto este regidor y su grupo político solicitan conocer si hay alguna otra
organización política y/o organización sindical a las cuales se les haya concedido
alguna exención del IBI y la dirección de los eventuales locales.”

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
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Ajuntament, amb número 24655 i data 5 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació a:
“..... Solicitan conocer si hay alguna otra organización política y/o organización
sindical a las cuales se les haya concedido alguna exención del IBI y la dirección de
los eventuales locales.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
8.- RGE núm. 24656, de 5 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Solicitamos conocer si este ayuntamiento tiene prevista alguna actualización de los
valores catastrales de los inmuebles de este municipio. Si la respuesta es positiva
solicitamos conocer si se van a establecer mecanismos para que la actualización
catastral no suponga un incremento exagerado en el recibo del IBI.”

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 24656 i data 5 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació a:
“Solicitamos conocer si este ayuntamiento tiene prevista alguna actualización de los
valores catastrales de los inmuebles de este municipio. Si la respuesta es positiva
solicitamos conocer si se van a establecer mecanismos para que la actualización
catastral no suponga un incremento exagerado en el recibo del IBI”
Us informo del següent:
Que tal i com es va indicar en el darrer ple del passat dia 22 de maig de 2012, en
aquests moments no hi ha intenció de fer una actualització dels valors cadastrals
d’aquest municipi.”
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9.- RGE núm.24657, de 5 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Hemos tenido conocimiento del importante retraso que sufren los ciudadanos en el
reparto las notificaciones de este ayuntamiento. Atendiendo que el contrato se
adjudicó a la empresa SMS-91, SL hasta el año 2015 y que la que la empresa ofertó
en su plan de servicios la entrega de las mismas en los siguientes plazos:
Dia D: Importació fitxer al sistema informàtic, recollida, manipulació i classificació.
Dia D+1 i D+2: primeres visites acabades per a tots els registres, amb el resultat de
detecció de desconeguts i adreces incorrectes que en els casos de notificacions amb
més d’una adreça, passarien a gestionar el lliurament de la segona adreça i
successivament el de la tercera adreça si fos el cas.
Dia D+3, D+4, D+5: Final del repartiment.
Dia d+3 a D+6: Final del repartiment en les segones i terceres adreces que portin les
notificacions quan la primera adreça hagi resultat errònia i s’hagi de facilitar una
segona i/o tercera adreça pel responsable del servei municipal.
Tanmateix ofereix lliurar notificacions urgents el dia D, és a dir, el mateix dia que
siguin lliurades pel responsable municipal abans de les 12 hores, si s’han de lliurar
abans de les 14 hores de la tarda.
Garanteix el lliurament de les notificacions amb justificant de recepció amb més d’un
domicili tal i com l’hagi indicat el responsable i retornar formalitzat i amb suport
informàtic l’adreça on s’ha verificat la notificació.
Solicitamos conocer si se ha requerido a la empresa adjudicataria a que se ajuste a
los plazos que ofertó en su día y si se va a adoptar alguna decisión para que las
notificaciones se entreguen a los ciudadanos con más celeridad.”

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 24657 i data 5 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació a:
“..... Solicitamos conocer si se ha requerido a la empresa adjudicataria a que se
ajuste a los plazos que ofertó en su día y si se va a adoptar alguna decisión para que
las notificaciones se entreguen a los ciudadanos con más celeridad”
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Us informo del següent:
Que del seguiment habitual que els serveis responsables dels contractes de
distribució de correspondència adjudicats a SMS-91, SL. realitzen del funcionament
d’aquest contracte, no es desprèn que amb caràcter general hi hagi endarreriments
significatius en el lliurament de les notificacions.
Això no obsta, però, que si en algun supòsit concret pugui haver un endarreriment i
que, en cas que sigui advertida l’administració municipal, seria objecte de tractament
específic amb l’empresa adjudicatària.
Ben atentament,”

10.- RGE núm.24658, de 5 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Sobre el local sito en c. Renclusa 23, cuyas actividades son objeto continuo de queja
por parte de los vecinos, dado que todas ellas tienen que ver con el ocio nocturno y
casualmente con la falta de cuidado en el respecto de los horarios y el descanso de
los vecinos.
Es por ello que nuevamente los vecinos de la zona se acercan a nuestro grupo
municipal para expresarnos su malestar por esta situación y nos explican que la
nueva actividad de este local “ A tu aire”, bar rociero-flamenco, no queda clara: No se
sabe si es un Bar o un tablao flamenco ya que no consta horario alguno de apertura y
cierre y permanece abierto hasta altas horas de la madrugada.
Es por ello que solicitamos conocer:
1.- Si se han recibido quejas de los vecinos por esta nueva actividad
2.- Que tipo de licencia tiene y que horarios de apertura y cierre
3.- Si se han recibido llamadas a la guardia urbana y si esta ha acudido al local
4.- Si se ha comprobado la insonorización (dicen los vecinos que de jueves a
domingo es insoportable el ruido de los zapateados)”

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 24.658 i data 5 de juny de 2012, segons el que disposa
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l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de juny de 2012, en relació amb el local
situat al carrer Renclusa, 23, us comunico que aquest local té llicència de bar musical
i l’horari autoritzat és des de les 12 hores a les 2,30/3 hores. Pel que fa a les queixes
veïnals, s’han rebut 9 queixes des de principis d’any i totes han estat ateses amb
intervenció immediata pel servei de Guàrdia Urbana. El local compta amb un sistema
d’insonorització.”
11.- RGE núm. 25154, de 7 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Solicitamos conocer cuántos trabajadores de este ayuntamiento cobraban de este
ayuntamiento a 31 de diciembre de 2011 desglosado por:
-

Trabajadores funcionarios.
Trabajadores Eventuales.
Miembros consistorio.”

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 25154 i data 7 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació a:
“Solicitamos conocer cuántos trabajadores de este ayuntamiento cobraban de este
ayuntamiento a 31 de diciembre de 2011 desglosado por:
•
•
•

Trabajadores funcionarios
Trabajadores Eventuales
Miembros consistorio “

Us informo del següent:
A 31 de desembre de 2011 cobraven d’aquest Ajuntament el personal següent:

•

Treballadors funcionaris

1620
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•
•

Treballadors eventuals
Membres del Consistori

29
21

Ben atentament,”
12.- RGE núm. 25157, de 7 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Solicitamos conocer cuántos trabajadores de este ayuntamiento disponen de plaza
de aparcamiento sufragada con el presupuesto municipal.
A su vez solicitamos conocer cuántas plazas de aparcamiento se pagan en los
diferentes parking municipales y/o privados de esta ciudad y cantidades pagadas al
respecto.
Agradeceríamos conocer cuál es el criterio que determina el disfrute de una plaza de
aparcamiento sufragada por los presupuestos municipales.”

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 25157 i data 7 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació a:
“Solicitamos conocer cuántos trabajadores de este ayuntamiento disponen de plaza
de aparcamiento sufragada con el presupuesto municipal.
A su vez solicitamos conocer cuántas plazas de aparcamiento se pagan en los
diferentes parkings municipales y/o privados de esta ciudad y cantidades pagadas al
respecto.
Agradeceríamos conocer cuál es el criterio que determina el disfrute de una plaza de
aparcamiento sufragada por los presupuestos municipales”.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
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13.- RGE núm. 25158, de 7 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
En referencia al actual contrato de renting de los coches de Alcaldia-Presidencia
solicitamos conocer:
1.- Fecha de inicio y final del contrato de renting actual
2.- Coste mensual de cada uno de los vehículos durante todo el período de vigencia
del contrato.”

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 25158 i data 7 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació a:
“En referencia al actual contrato de renting de los coches de Alcaldía-Presidencia
solicitamos conocer:
1.- Fecha de inicio y final del contrato de renting actual
2.- Coste mensual de cada uno de los vehículos durante todo el periodo de vigencia
del contrato”
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
14.- RGE núm. 25160, de 7 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
De la nómina de abril de 2011 solicitamos conocer cuantos trabajadores de este
ayuntamiento cobraron más de 40.000 euros brutos al año. Solicitamos el máximo
detalle posible a saber, nombre y apellidos, cargo que ocupa, si es personal
funcionario o eventual, y área en la que trabaja.”
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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 i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 25160 i data 7 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació a:
“De la nómina de abril de 2011 solicitamos conocer cuántos trabajadores de este
ayuntamiento cobraron más de 40.000 euros brutos al año. Solicitamos el máximo
detalle posible a saber, nombre y apellidos, cargo que ocupa, si es personal
funcionario o eventual, y área en la que trabaja”
Us informo del següent:
En la nòmina d’abril de 2011 el personal d’aquest Ajuntament que va cobrar més de
40.000 euros bruts anuals era el següent:
ÀREA
ALCALDIA PRESIDÈNCIA
BENESTAR SOCIAL
DISTRICTES
ECONOMIA I HISENDA
EDUCACIÓ I CULTURA
ESPORTS
GOVERNACIÓ
MEDI AMBIENT I
SOSTENIBILITAT
MOBILITAT I COOPERACIÓ
PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEIS MUNICIPALS I VIA
PÚBLICA
URBANISME I OBRES
TOTAL

FUNCIONARIS
42
64
10
44
28
7
150

EVENTUAL
5
-3
3
--3

2
9
17

1
1
--

20
28
421

--16

Ben atentament,”
15.- RGE núm. 25163, de 7 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
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Atendiendo que la oficina de Correos de la Plaza del Repartidor lleva un año cerrada
a la espera de una eventual reforma, se oyen comentarios en torno a un posible
cambio de uso. En concreto el regidor que suscribe ha oído comentarios acerca de
un posible adscripción de ese edificio a los servicios del cementerio municipal.
Por todo ello solicitamos conocer si el ayuntamiento tiene previsto o está estudiando
la posibilidad de dar a ese edificio un uso distinto al de Correos.”

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 25163 i data 7 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació a:
“..... Solicitamos conocer si el ayuntamiento tiene previsto o está estudiando la
posibilidad de dar a ese edificio un uso distinto al de Correos.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
16.- RGE núm. 25166, de 7 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Vecinos de la Av. Tomas Giménez denuncian que hay un tramo cerca de la Plaza
Pubilla Casas (montaña) que queda pendiente de arreglar. Es un tramo de unos
cuatro o cinco metros sin acabar, sin baldosas solo cubierto de gravilla que contrasta
con el resto arreglado de la Av. Tomas Giménez.
Por todo ello el regidor que suscribe y su grupo político solicitan conocer:
1.
Los motivos por los cuales no se ha arreglado este trozo de calle
2.
Si se piensa proceder a su arreglo
3.
Si la respuesta es afirmativa solicitamos conocer qué actuación concreta se va
a hacer.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
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consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 25.166 i data 7 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació amb obres a
l’av. Tomás Giménez tocant a la plaça Pubilla Casas, us comunico que aquestes
obres són provisionals ja que es tracta d’una rasa oberta per FECSA, que encara no
pot fer la reposició definitiva perquè l’actuació encara no ha finalitzat.”

17.- RGE núm. 25168, 7 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Vecinos de Pubilla Casas nos han manifestado su preocupación por el hecho de que
la parada de autobús de la líneas 2 y 16 situada en la Av. Tomas Giménez (frente al
colegio San José Obrero) no dispone de sombra ni de banco para sentarse, como si
disponen otras paradas de autobús.
La espera del autobús se hace penosa cuando las circunstancias meteorológicas
(calor, sol lluvia) son adversas, por todo ello solicitamos conocer si se piensan tomar
las medidas adecuadas para paliar esta situación.”

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 25168 i de data 07/06/2012, 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 26/06/2012 en relació a ” preocupacion vecinos de Pubilla
Casas parada de autobus no dispone de sombra...”
Resposta:
La parada de autobus sita en la calle Tomas Gimenez (frente al colegio de San Jose
Obrero ) no permite la instalacion de marquesina debido que la acera tiene una
medida de 3.20m y esta por debajo de los 3.75 m. necesarios para su instalación.
No obstante se han instalado sillas al lado de la parada para el descanso de las
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personas que esperan.
Ben atentament,”
18.- RGE núm. 25170, de 7 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Vecinos de Santa Eulalia nos han manifestado sus quejas al ver que se está
arreglando la plaza Escorça, ya que no se encontraba en mal estado y la zona
ajardinada era un espacio agradable. Asimismo muestran su contrariedad por el caos
circulatorio que están provocando las obras y por el hecho que según parece se van
a eliminar al menos 18 árboles de esa plaza con lo que las zonas de sombra de esa
plaza disminuirán considerablemente.
Por todo ello solicitamos conocer:
1.
Los motivos por los cuales se ha considerado conveniente arreglar esa zona
atendiendo que hay zonas en peor estado en el barrio de Santa Eulalia.
2.
Fecha prevista de terminación de dicha obra
3.
Si se van a mantener las mismas zonas de sombra atendiendo que los 20
arbolitos que se van a plantar no podrán facilitar nada de sombra
4.
Si efectivamente se va a mantener la Phytolacca
5.
Si el quiosco de prensa y el de la ONCE se van a mantener en su ubicación
actual y si no es así si se ha tenido en cuenta la opinión de los afectados
6.
Conocer el nombre de la empresa adjudicataria de las obras, y relación de
todas las empresas distintas de aquella que participaran en esta obra (diseño,
dirección técnica o facultativa, ingeniería…)
7.
Coste presupuestado, desglosado por partidas ( plantas, iluminación,
mobiliario urbano, 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 Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 25.170 i data 7 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació amb les obres
de la plaça Escorça, us comunico que tota aquesta informació la trobareu en la nostra
pàgina web al Perfil del Contractant.”
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19.- RGE núm. 25171, de 7 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Desde hace tiempo se viene diciendo a los vecinos de la calle Xipreret que se va a
proceder a arreglar el tramo central de esa calle, sin que hasta la fecha se haya
hecho nada. Es una lástima puesto que en esta zona hay un gran número de edificios
históricos de la ciudad que quedan deslucidos por el estado general de esta calle.
Periódicamente el regidor que suscribe pregunta al equipo de gobierno por esta
cuestión y la respuesta facilitada es que está en estudio, que se busca una solución
consensuada con los vecinos, etc… pero pasan los años y no se hace nada.
Por todo ello solicitamos conocer si este tema sigue “congelado” o si hay algún tipo
de actuación prevista en los próximos meses.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 25.171 i data 7 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació amb si hi ha
alguna actuació programada de reurbanització al tram central del carrer Xipreret, us
comunico que no.”
20.- RGE núm. 25173, de 7 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Vecinos de Bellvitge nos han manifestado su inquietud por (según nos han
comentado) el incremento de robos de vehículos en el barrio. Según comentan este
incremento de robos viene propiciado por la cercanía del barrio a la Granvia que
permite a los delincuentes una salida fácil y rápida.
Por todo ello el regidor que suscribe solicita conocer si hay algún incremento
sustancial de robo de vehículos en Bellvitge y si es superior a la media de robos de
vehículos de la ciudad.”
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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 de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 26073 i de data 13/06/2012, 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 26/06/2012 en relació a ” ... inseguridad por las noches
bandas latinas en el Parque de las Planas....”
Resposta:
. No consta ninguna intervención relacionada con bandas latinas en el Parque las
Planas el pasado dia 8 de junio. Ese dia, dentro de la Campaña Estiu Segur que
supone un incremento de vigilancia en los espais públics, se localizó a un grupo de
jovenes que estaban consumiendo bebidas alcoholicas en el parque por lo que por
parte de las Unidades policiales se procedió a identificar a esas personas y a
confeccionar las correspondientes denuncias.
Una de las finalidades de la Campaña Estiu Segur es incrementar las actuaciones de
vigilancia en los espacios públicos , lo que ya se esta realizando desde el pasado 31
de mayo.
Ben atentament,”
21.- RGE núm. 25344, de 8 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Hoy día 06/06/12 aparece publicada en el diario Expansión una noticia referente a la
ampliación del centro comercial Ikea en concreto se dice que:
“Las largas colas de coches que se acumulan cada fin de semana a la entrada del
Ikea de L’Hospitalet demuestranel éxito que ha tenido la gran superficie desde su
inauguración hace ya ocho años. Y es que la buena marcha del centro ha permitido
que la multinacional sueca de muebles solicite ampliar en 6.600metros cuadrados su
tienda, queactualmente ocupa 17.950 metros cuadrados.
La ampliación se realizará después de que la Comisión de Urbanismo de Barcelona,
dependiente de la Generalitat, y el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat haya
aprobado la modificación puntual del Plan General Metropolitano (PGM). Ésta
supondrá trasladar el techo comercial previsto para e l Complejo Direccional de
Bellvitge –de propiedad municipal– y concentrarlos en una parcela deIkea contigua a
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su tienda.”
Al respecto el regidor que suscribe solicita consultar todo el expediente relativo a este
tema.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 25.344 i data 8 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació amb la petició
de consulta de l’expedient referent a l’ampliació del centre comercial IKEA, us
comunico que per poder consultar l’esmentat expedient, hauríeu de demanar cita
amb la Directora de Serveis de l’Àrea, Sra. Blanca Atienza.”

22.- RGE núm. 25510, d’11 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Respecto a la casa colindante al nº 19 de la calle Torns, cuyo solar podría estar en
proceso de expropiación, hemos recibido quejas por las insalubres condiciones del
mismo ya que parece ser que las personas que viven allí tienen gallinas sueltas, con
la consiguiente suciedad, moscas, etc.
Es por ello que solicitamos conocer:
1.- Inspección del departamento de salud pública
2.- Que se obligue a los propietarios a que limpien el solar y lo mantengan en
adecuadas condiciones de limpieza.
3.- Conocer si este solar va a ser expropiado , fechas y proyecto previsto para el
mismo.
4.- Que se estudie si en el momento de la expropiación se podría ceder una par de
metros de terreno a los vecinos del inmueble nº 19 para la instalación de un
ascensor, ya que en dicha finca viven personas discapacitadas y personas mayores,
y no disponen de accesibilidad ya que la finca no tiene espacio para la instalación de
un ascensor.”

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
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Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 25.510 i data 11 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació amb el solar al
costat del carrer Torns núm. 19, us comunico el següent:
•

Pel que fa a la neteja del solar:

a)
Durant mes d’abril es va rebre queixa al Servei de Salut d’un veí per la
presència d’aviram, especialment per les molèsties causades pels cants d’un gall. Es
van realitzar diverses visites d’inspecció el resultat de les quals va ser que la
propietària (de 79 anys) procedís a la retirada dels galls que causen les molèsties.
S’ha confirmat amb la denunciant que la problemàtica ha cessat.
b)
En data 18 de juny els tècnics municipals van realitzar inspecció el resultat de
la qual va ser el següent:
•
S’observa un galliner amb cinc gallines, per la qual cosa s’ha reduït el número
d’animals a més de la meitat. El galliner i les gallines es troben en condicions
higièniques i sanitàries correctes.
•
El pati objecte de la demanda d’informació es troba en ple procés de neteja,
segons la propietària la setmana passada es van dur un camió ple d’andròmines i
restes d’esporgada d’arbres.
•
Queden unes quantes restes d’esporgada i algunes andròmines pendents de
traslladar que la Sra. Maneja es compromet a retirar en el termini de quinze dies. En
el termini indicat es realitzarà visita de comprovació.
•

Pel que fa a l’expropiació del solar:

Fins a la data, aquest Ajuntament no ha iniciat cap expedient d’expropiació.
Arribat el cas i a requeriment dels veïns, s’estudiarà la possibilitat de cessió
del terreny.”
23.- RGE núm. 25560, d’11 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
El día 06/06/12 aparece publicada una noticia en la Vanguardia.com la siguiente
noticia:
El CEL'H denuncia el deterioro y abandono de Can Rigalt
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Aseguran que se trata de un ejemplo único de edificio neoclásico en Catalunya
| El edificio es propiedad del FC Barcelona y está afectado por un proyecto de
transformación urbanística Cultura | 06/06/2012 - 00:08h.
Mari Carmen Gallego
El Centro de Estudios de L’Hospitalet (CEL'H) ha denunciado el estado de abandono
y deterioro que sufre el edificio de Can Rigalt, ubicado en la carretera de Collblanc y
catalogado como Bien Local de Interés Cultural. Can Rigalt es propiedad del FC
Barcelona y está en el marco de un ambicioso proyecto urbanístico que prevé la
construcción de una zona verde, equipamientos y viviendas.
“Can Rigalt es mucho más que una masía del siglo XVIII. Creemos que forma parte
de una vila agrícola, en la que habían personas que trabajaban la tierra pero también
hacendados, tipo como “Lo que el viento se llevó”, explica el presidente del CEL’H,
Manuel Domínguez. El responsable de la entidad recuerda que “es un tipo de
edificación nada frecuente pero en la ciudad hay dos edificios de estas
características: la de Can Rigalt y la de la Pubilla Casas, una muy cerca de la otra.
Esta coincidencia nos hace pensar que formaban parte de una unidad”.
Domínguez lamenta que “a pesar de contar con dos edificios ejemplares en la ciudad
ésta no se puede beneficiar. Can Rigalt se cae a trozos y la masía de la Pubilla
Casas se ha reconvertido como escuela por lo que no es de libre acceso”.
Desde el CEL’H han hecho un llamamiento a las partes implicadas para que
mantengan en las mejores condiciones la edificación hasta que se decida su futuro.
“Se cae a trozos por actos vandálicos pero además también por el paso del tiempo y
por la falta de mantenimiento”, explica el responsable de la entidad que asegura que
“el Barça no hace nada para conservarla y el Ayuntamiento no exige que lo haga”.
La crisis
El teniente de alcalde de Espacio Público y Urbanismo, Francesc Josep Belver,
recuerda que “para la zona hay un proyecto muy importante que se ha visto afectado
por la crisis. Parte de la iniciativa pública y privada y la parte privada considera que
no es el momento más oportuno para invertir”.
El proyecto preveía, entre otras cosas, el soterramiento de la subestación eléctrica
que hay en la carretera y el traslado del Hospital General de L’Hospitalet. Otro de
los beneficios sería la cesión a la ciudad de Can Rigalt para que acogiera un
equipamiento municipal. “La cesión se debe hacer una vez ésta esté rehabilitada”
explica Belver. El responsable municipal recuerda que el edificio es propiedad privada
y que por lo tanto corresponde a su propietario el mantenimiento. “Desde el
Ayuntamiento instamos y controlamos que éste se lleve a cabo” asegura.
Al respecto el regidor que suscribe solicita conocer si este ayuntamiento ha requerido
a la propiedad de la masía para que realice las labores imprescindibles de
mantenimiento, obligación legal que tiene todo propietario de un inmueble catalogado
en el PEPPA.”

…/…

215

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 25.560 i data 11 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació amb si aquest
Ajuntament ha requerit a la propietat de la Masia Can Rigalt per tal que realitzi les
tasques de manteniment, us comunico que sí, en diverses ocasions.”

24.- RGE núm. 25644, d’11 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
En el pasado pleno de mayo 2012 se aprobó el expediente de modificación de crédito
64/2012 en la modalidad de transferencia de crédito. Una de estas modificaciones de
crédito es la correspondiente a la adquisición de un local y dos plazas de
aparcamiento situadas en la ctra. Collblanc 121-123 por un importe de 795.233,74 €
(núm. Expediente 6/201200000064).
A falta de más datos en el expediente el regidor que suscribe solicita conocer:
1.- Si este local comercial y estas dos plazas de aparcamiento forman parte de la
operación de ampliación de capital efectuada por este ayuntamiento a L’H Sociedad
Privada Municipal de un solar del Mercat Central valorado en 8.200.000 €, vendido
mediante concurso público por un importe de 17.499.188,63€, de los cuales la
sociedad percibió 16.514.134,86€ en efectivo y 982.053,77€ en concepto de obra
futura (1 local y 8 plazas de aparcamiento).
Posteriormente en fecha 18/12/09 el sr. Puiggros, gerente de L’H 2010 como
respuesta a una pregunta de este regidor manifestó que “el Consejo de
administración de la Soc. Municipal acordó la venta, mediante procedimiento de
subasta, del local comercial y dos plazas de aparcamiento, destinando las otras seis
plazas al alquiler”. Según parece el tipo de licitación fue 1.460.000 €.
En fecha 28/01/2010 el Consejo de Administración de L’H 2010 declaró desierta la
transmisión onerosa mediante subasta pública de este local comercial y dos plazas
de aparcamiento.
2.- Si efectivamente esta adquisición se ha hecho a la extinta sociedad municipal
solicitamos conocer los motivos ya que es un tanto difícil de digerir que este local y
estas plazas de aparcamiento que son el resultado de una ampliación de capital del
ayuntamiento a l’H Sociedad Privada Municipal tengan que volver a la titularidad
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directa municipal por este precio.
3.- Solicitamos conocer el destino que se la dará a este local comercial y a las dos
plazas de aparcamiento.
4.-Asimismo solicitamos conocer que ocurre con las otras seis plazas restantes
¿siguen en alquiler? ¿Quién percibe estos alquileres?
5.- La titularidad de estas seis plazas atendiendo que la sociedad municipal se ha
disuelto.”

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 25644 i de data 11/06/2012, 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 26/06/2012 en relació a ” diversos datos relacionados con
la modificacion de credito 64/2012 de LH2010....”
Resposta:
1.- El local comercial más las 8 plazas de aparcamiento sitas en la Ctra. de Collblanc,
121-123, formaban parte del activo de la Sociedad Municipal, como contraprestación
por la venta en concurso público del solar del Mercat Central, solar que fue aportado
a la Sociedad en concepto de ampliación de capital no dineraria por el Ayto.
La Sociedad vendió el mencionado solar, recibiendo, como pago, en permuta los
activos mencionados sitos en Ctra. de Collblanc nº 121-123, y en efectivo la cantidad
de 16.514.134,86’- €.
2.- No se trata de una adquisición.
La Sociedad Municipal ofreció en garantía de la bestreta por importe de 2.000.000’- €,
concedida en virtud del Decreto de Alcaldía 5382/2011 de fecha 26 de julio de 2011
por el Ayto., entre otros activos, el mencionado local comercial y dos plazas de
aparcamiento.
Ante la dificultad de reintegrar en plazo dicha bestreta al Ayto., la Sociedad Municipal
ofreció en pago de la misma entre otros activos, el mencionado local y las dos plazas
de aparcamiento.
Dicha operativa aparece reflejada de forma expresa en las cuentas anuales del 2011
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en la Nota 17.3 y 17.4, formuladas por el Consejo de Administración, auditadas
(Auditor) y fiscalizadas (Intervención Municipal), y aprobadas por la Junta General.
3.- Esta Sociedad desconoce el uso al que destinará el Ayuntamiento el mencionado
local y dos plazas de aparcamiento.
4.- De las 6 plazas de aparcamiento restantes, 3 han sido vendidas a particulares, 1
se encuentra arrendada, y 2 libres pendientes de venta o alquiler. La Sociedad, en
tanto propietaria legítima de las plazas, ha percibido tanto los ingresos por ventas
como las rentas que se producen.
El precio de venta de las plazas se determinó por acuerdo del Consejo de
Administración en sesión de 11 de noviembre de 2010, fijándose el mismo en la
cantidad de 23.000’- € + IVA.
5.- La Junta General acordó la disolución e inicio del proceso de liquidación de esta
Sociedad Municipal.
Las 3 plazas que le restan son activos de la propia Sociedad Municipal en liquidación.
Ben atentament,”
25.- RGE núm. 25908, de 13 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Según denuncia un determinado sindicato en los tribunales calificadores de los
accesos a la Guardia Urbana solo participan en el tribunal calificador sindicalistas de
UGT.
Por todo ello solicitamos conocer si son ciertos estos extremos y los motivos por los
cuales no participan representantes de otros sindicatos en los tribunales calificadores
de la G.U.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, no
consta cap resposta a la Secretaria General.

26.- RGE núm. 25909, de 13 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
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En la Rambla de la Marina a la altura hay una serie de coches a la venta aparcados
en la vía pública con carteles en su interior con el precio y el número de teléfono del
vendedor.
Atendiendo que estas "ventas pirata" de coches de segunda mano además de ser un
lucrativo negocio, representan una verdadera actividad comercial al margen de
cualquier control administrativo, y un ‘fraude manifiesto’ a la Hacienda Pública ya que
no pagan IVA, o el Impuesto sobre Sociedades ni impuestos municipales, ni
necesitan local ya que los coches están estacionados en la vía pública y atendiendo
la evidente desprotección del consumidor y la posible vulneración del artículo 73 de la
vigente Ordenanza del civismo y la convivencia, este regidor y su grupo político
solicitan conoce r:
1.- Si los propietarios de estos vehículos han cursado la preceptiva solicitud del
mencionado art. 73
2.- Si se ha procedido a comprobar si estos coches son propiedad de la misma
persona, o bien los gestiona la misma persona ejerciendo una actividad comercial
fraudulenta
3.-Si se piensa tomar alguna medida para evitar estas ventas piratas.”

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 25909 i de data 13/06/2012, 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 26/06/2012 en relació a ” venta de coches aparcados en
la via publica con carteles en el interior y el número de telèfono...
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
27.- RGE núm. 26073, de 13 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
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Respecto a las repetidas quejas de los vecinos cercanos al Parque de Las Planas de
inseguridad por las noches debido a las bandas latinas que hay en el Parque, esta
Regidora y su Grupo Municipal desean saber :
Qué incidentes hubo la noche del pasado viernes 8 de Junio en el Parque de
las Planas, que intervinieron los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana.
Si el Ayuntamiento piensa incrementar la vigilancia nocturna en los Parques,
especialmente el de Las Planas, de cara al verano, y especialmente las noches de
viernes y sábados, días en que la afluencia de integrantes de bandas latinas en el
Parque puede ocasionar conflictos.”

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 d’entrada d’alcaldia amb
número 26073 i de data 13/06/2012, 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 26/06/2012 en relació a “... inseguridad por las noches
bandas latinas en el Parque de la Planas...”
Resposta:
No consta ninguna intervención relacionada con bandas latinas en el Parque las
Planas el pasado dia 8 de junio. Ese dia, dentro de la Campaña Estiu Segur que
supone un incremento de vigilancia en los espais públics, se localizó a un grupo de
jóvenes que estaban consumiendo bebidas alcoholicas en el parque por lo que por
parte de las Unidades policiales se procedió a identificar a esas personas y a
confeccionar las correspondientes denuncias.
Una de las finalidades de la Campaña Estiu Segur es incrementar las actuaciones de
vigilancia en los espacios públicos, lo que ya se está realizando desde el pasado 31
de mayo.
Ben atentament,”
28.- RGE núm. 26140, de 14 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
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Referentes a Seguridad Ciudadana en la ciudad, presentamos la siguiente batería de
preguntas, que se presentaron en la última sesión ordinaria de la Junta de Seguridad
:

1.- Número total de agentes de policía local y mossos d’esquadra en la ciudad
2.- Relación de puntos negros (accidentes) de la ciudad y medidas que se han
adoptado o se piensan adoptar.
3. Servicios que el ayuntamiento ha contratado de vigilancia privada y en qué lugares.
Número de personal de vigilancia privada contratada por nuestro ayuntamiento.
4. Copia del plan de servicios de la policía local.
5. Copia del mapa delincuencial de la ciudad.
6. Actuaciones realizadas por la policía local en los centros educativos de la ciudad
(entorno escolar, charlas y actuaciones policiales con motivo de altercados en interior
centros)
7. Mapa de asignación de recursos de la policía indicando la distribución por turnos,
barrios y distritos (agentes y vehículos)
8. Distribución del organigrama funcional de la policía local
9- Incorporaciones de agentes y bajas de los mismos defunciones, jubilaciones,
excedencias, comisiones de servicio, liberados sindicales, etc) así como grado de
absentismo laboral durante el 2008.
10- Cuantos agentes tienen más de 55 años.
11- Número de agentes destinados a protección de las víctimas de violencia de
género.
12. Número de denuncias interpuestas y detenciones efectuadas por violencia de
género
13. Número y tipo de infracciones (delitos y faltas) cometidas en el municipio.”
14. Número de intervenciones policiales y detenciones relacionadas con venta de
sustancias estupefacientes , número de intervenciones policiales y detenciones
relacionadas con posesión de sustancias estupefacientes, robo con violencia y/o
intimidación, sustracción de vehículos, robo interior vehículo, roba interior vivienda,
hurto, altercados en vía pública y en domicilio, daños al mobiliario urbano y a la
propiedad privada, vehículos abandonados, actos vandálicos contra establecimientos,
peleas en via pública, número de contenedores quemados, número de intervenciones
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debido a molestias entre vecinos por incivismo, etc.
15. Lugares públicos de la ciudad donde hay instalados sistema de videovigilancia.
16.Conocer si existe un plan integral local de prevención contra la delincuencia
juvenil.
17. Conocer si existe un plan de seguridad de lucha contra la droga para los centros
educativos.
18. Tiempo de respuesta ante una petición ciudadana de seguridad.
19. Tipo y número de campañas realizadas de prevención contra la inseguridad.
20. Número de cámaras de videovigilancia en via pública para control del tráfico y
ubicación.
21. Número de cámaras de videovigilancia en viá pública para control de la seguridad
no relacionada con el tráfico.
22. Número de intervenciones policiales con motivo de armas de fuego.
23. Número previsto de individuos que forman parte de las distintas bandas latinas
que hay en la ciudad, en qué lugar de la ciudad acostumbran a estar los integrantes
de esas bandas latinas y el nombre de las bandas latinas que existen en l’Hospitalet
(latin kings, ñetas, 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 Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la bateria de preguntes que vareu presentar a la darrera Junta Local de
Seguretat sobre diferents informacions respecte a temes de seguretat i de les quals
presenteu en el Registre General d’entrada amb numero 26140 i de data
14/06/2012, 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
26/06/2012 en relació a ”.. bateria de preguntas que se presentaron en la ultima
sesion ordinaria de la Junta Local de Seguridad...”
Resposta:
1.- Número total de agentes de policía local (agentes, cabos, sargentos, etc.)
distribuidos en los distintos turnos de mañana, tarde y noche, tanto en días
laborables como fines de semana.
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Contestada conjuntamente en la pregunta siguiente.
2.-Número de agentes por turnos destinados a las secciones de jefatura,
inspección de servicio, gabinete técnico, galería de tiro, almacén y material,
parque móvil, inspección de guardia, investigación accidentes, promoción del
medio urbano, pacto cívico, formación y educación cívica y vial escolar,
emergencias, informes, precintos y juzgados, central de comunicaciones,
vigilancia y depósitos, custodia de edificios, vespistas, grúas, demarcaciones,
áreas territoriales, etc.
El nombre de personal de servei distribuït en les diferents unitats operatives i
departaments de la guàrdia urbana durant el 2011 han estat els següents:
Agents:
Caporals:
Sergents:
Sotsinspectors:
Intendent:
Total

312
32
14
5
1
364

Adscripció del personal operatiu a grups de tasques policials genèriquesespecífiques:
Tasques
Patrulles Territorials
Control i vigilància trànsit
Convivència i Civisme
Atenció Ciutadana
Reforç Servei
Servei Tècnic
Practiques al municipi

Efectius
Cobertura
188
24 h.
43
24 h.
42
24 h.
36
24 h.
33
24h.
7
-15
--

Unitats
U. Districtes
U.Mot-U.Grua
U.Yankees-Informes
U.Insp-Central
U.Reforç-seguretat
G.Tir/Material/Pref
Agents Practiques

3.Numero de agentes de mossos d’esquadra en la ciudad.
No pertenece a las competèncias de esta area.
4. Relación de puntos negros (accidentes) de la ciudad y medidas que se han
adoptado o se piensan adoptar.
Se considera punto negro aquel en el que se producen más de tres accidentes
anuales.
Carrilet-Rbla. Marina
Carrilet- Fabregada
I. la Católica – Electricidad
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Granvia – Física
Granvia – CanTrias
Electricidad – Andorra
Castelao – Nazaret
Estos puntos negros se pasan a los Sargentos de la zona para realizar los estudios
de mejora a nivel d’infraestructura y señalización con el fin de reducir el índice de
accidentalidad en los mismos.
5. Servicios que el Ayuntamiento ha contratado de vigilancia privada y en que
lugares .
Edifici Central
Dep vehicles parc de la Serp
Area de Promoció Econòmica
Edificis culturals
Area de Serveis a les Persones (edificis d’atencio social)
6. Número de personal de vigilancia privado contratado por nuestro
Ayuntamiento.
Depende de ls demadas que se realizan por parte de las diferentes Areas a les que le
son imprescindible estos servicios
7. Número de vehículos abandonados, retirados por la grúa y vehículos
incendiados en vía pública.

2011

Renuncies

Abandonaments

Total

532

878

1410

8. Número de denuncias presentadas por motivo de incivismo y convivencia y
su tipologia contaminacion visual (carteles , grafitis ).....
Article
40.1.5
40.1.6
60.2.12
70.1
77.5
92.2.1
92.2.3
92.2.4
92.2.5

Concepte
Total
Deposicions i Miccions d'animals a
jardins
3
Miccions d'animals a façanes
1
Llençar papers o embrutar l'espai
13
Llençar objectes de de balcons
2
Realizació de barbacoas
1
Orinar /escopir a via pública
115
Recollir deixalles de contenidors
4
Recollir
paper
o
cartró
dels
contenidos
1
Llençar burilles de cigars a la via pública
2
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92.2.6
92.2.9
92.2.10
92.2.12
92.2.16
TOTAL
72.1
73.4.1
73.4.4
TOTAL
80.2.2
82.2.2
82.3
82.4
83.2
87.2.4
88
TOTAL

Llençar deixalles a la via púlica
Abandonar mobles a la via pública
Netejar i reparar vehicles a la via pública
Abocar residus a la via pública
Dipositar
residus
al
contenidors
diferents del seu ús
RESIDUS
Graffitis
Publicitat a l'interior dels vehicles
Publicitat en bens de domini públic
CONTAMINACIÓ VISUAL
Sorolls que alterin la tranquil·litat veïnal
entre les 21 i les 7 hores a la via pública
Pertorbar
tranquil·litat
veïnal
pel
comportament d'animals
Molèsties a veïns per sorolls en pisos en
horari diürn
Sorolls 21 i 7 hores a pisos
Utilització d'equips sorollosos a la via
pública
Forçar marxes del motor dels vehicles
Molèsties per sistemes acústics
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

1
2
19
3
2
169
6
1
11
18
44
3
59
105
1
2
1
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9. Número de solicitudes de servicio de seguridad por distritos.
Durante el 2011, se han gestionado 13.844 en materia de seguretat.
10. Numero de actas de inspecciones en comercios y bares. Cuantas han
finalizado en sancion y cuantas de ellas se han cobrado
En el transcurso del año se han levantado 499 actas de las cuales se tramitan 334
11. Número de intervenciones realizadas por motivos de absentismo escolar.
Per atenció als menors
Absentisme escolar
Menor no recollit de l'escola
Total parcial

26
21
47

12. Número de intervenciones realizadas por venta ambulante, cuántas de estas
han finalizado en sanción y cuantas de ellas se han cobrado.
Venda ambulant

143

13. Numero de cursos de formación realizados para el colectivo de la guardia
urbana. Conocer que tipos de cursos se han ofertado a los trabajadores y el
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numero de agentes que ha participado en cada curso.

Any
2011

Cursos/
Edicions

Hores
formació

78

1.439

Assistències
agents
765

14 . Copia del informe que cada trimestre envia el Ayuntamiento al
Departamento del interior de la Generalitat de Catalunya conforme a la ley.
El articulo 24 del Llei 4/2003 dice:

En el punto 5 de dicho articulo, después de establecer las diversas
formas de coordinación policial dice: “Les corporacions locals que
disposin de policia local han de trametre al departament titular de les
competències en matèria de seguretat pública i fer pública, dins el
primer trimestre de cada any, d’acord amb els criteris unificats
d’elaboració que estableixi aquest departament, la documentació
següent: a) La memòria dels serveis prestats l’any anterior. b) Les
dades registrals de delictes, faltes i incidències diverses. c) Les
dotacions de recursos humans i materials.” Cada año se tramitan estos
datos al Departamento de la Generalitat y se publica una Memòria.
15.-Número de intervenciones realizadas por problemas de convivencia entre
vecinos, cuántas de estas han finalizado en sanción y cuántas de ellas se han
cobrado.

Intervenciones por motivos de civismo y calidad de vida
Civisme

i

2011
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qualitat de vida
Per molèsties a
persones
Per comerç i
consum
Danys
mobiliari
urbà/via pública
Sanejament
i
neteja
Atenció
als
menors
Tinença
d'animals
Control
de
sorolls, fums

12.533
631
1.159
409
92
466
23
Total

15.313

16.- Copia del plan de servicios de la policía local.
El plan de servicios se encuentra en proceso de actualización.
17.- Copia del mapa delincuencial de la ciudad.
Esta información es titularidad del Departamento de Interior de la Generalitat y según
convenio entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Generalitat y el
Ajuntamiento de l’Hospitalet, el acceso a sus ficheros de datos policiales por parte de
Guardia Urbana tiene como finalidad poder realizar consultas, diligencias i otros
trámites de servicios policiales propios.
En ese convenio tambien se recoge el compromiso, por parte del Ayuntamiento de
l’Hospitalet y en concreto de la Guardia Urbana, de tratar esas bases de datos bajo
los principios exigibles por la legislación en materia de protección de datos, i en
particular, los relativos a su seguridad y el deber de confidencialidad.
Es por lo que no podemos facilitar los datos solicitados.
18.- Actuaciones realizadas por la policía local en los centros educativos de la
ciudad (entorno escolar, charlas y actuaciones policiales con motivo de
altercados en interior centros) .
Activitats Educació Viaria :
Activitats
Cursos Participants
CARAVANA MAPFRE TOTAL
19
475
DMS EL REPTE: EL REPTE TOTAL
4
130
DMS LA CANGUR: LA CANGUR TOTAL
6
150
DMS LA CITA: EL CASC O L'EXAMEN
4
100
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TOTAL
DMS LA CITA: LA CITA TOTAL
DMS LA FESTETA TOTAL
FESTA DELS DRETS DELS INFANTS
TOTAL
ESPAI SEGURETAT : FESTES PRIMAVERA
LES 3 BESSONES A LA SELVA DE
L'ASFALT TOTAL
LES 3 BESSONES I ELS INTERROGANTS
TOTAL
MEDIACIÓ CIVISME TOTAL
MEDIACIÓ JUSTICIA JUVENIL TOTAL
MOU-TE PEL CARRER TOTAL
CONDUCCIÓ SEGURA I CÍVICA EN
BICICLETA
VIURE AMB NORMES TOTAL
VOLTA AL CIRCUIT EN ESCÚTER TOTAL
CONTE LA MARTINA I EN SERGI TOTAL
DMS LA CITA: VENTAFOCS TOTAL
REUNIÓ EQUIP EDUVIAL RECOMPTE

4
4

70
100

2
3

270
700

7

180

12
4
2
6

267
30
4
150

40
6
2
1
1
1
128

1.018
149
52
41
10
---3.896

19.-Número de agentes que realizan funciones de tutores en los centros
educativos de la ciudad.
Hay un total de 17 agentes tutores y todos los centros escolares tienen asignado un
agente tutor.
20.- Mapa de asignación de recursos de la policía indicando la distribución por
turnos, barrios y distritos (agentes y vehículos).
Unitats
Territorials
Control i vigilància trànsit
Convivència i Civisme
Atenció Ciutadana
Reforç servei
Servei Tècnic
Total

Tasques

Patrulles
29
1
8
2
1
6
47

Motos
3
15
6

Scooters
22
4
3

2

1
1
31

26

Efectius

Cobertura

Furgonetes
1
2
5
1

Autocaravanes
2

9

2

Unitats
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Patrulles Territorials
Control i vigilància trànsit
Convivència i Civisme
Atenció Ciutadana
Reforç Servei
Servei Tècnic
Practiques al municipi

188
43
42
36
33
7
15

24 h.
24 h.
24 h.
24 h.
24h.
---

U. Districtes
U.Mot-U.Grua
U.Yankees-Informes
U.Insp-Central
U.Reforç-seguretat
G.Tir/Material/Pref
Agents Practiques

Preguntas:
21-22-23 . No corresponde dar la información a esta Area.
24.- Cuantos agentes tienen más de 55 años.
26 agentes
25.- Número de agentes destinados a protección de las víctimas de violencia de
género.
No hay unidad específica para este cometido siendo una función a desempeñar por
todos los agentes de la plantilla.
26.- Número de denuncias interpuestas y detenciones efectuadas por violencia
de género.
La violencia de género es competencia de la Policia de la Generalitat (CME), por lo
que no podemos facilitar esos datos.
27.- Número y tipo de infracciones (delitos y faltas) cometidas en el municipio .
Contestat a la pregunta 28
28.- Número de intervenciones policiales y detenciones relacionadas con venta
de sustancias estupefacientes , número de intervenciones policiales y
detenciones relacionadas con posesión de sustancias estupefacientes, robo
con violencia y/o intimidación, sustracción de vehículos, robo interior vehículo,
roba interior vivienda, hurto, altercados en vía pública y en domicilio, daños al
mobiliario urbano y a la propiedad privada, vehículos abandonados, actos
vandálicos contra establecimientos, peleas en vía pública, número de
contenedores quemados, número de intervenciones debido a molestias entre
vecinos por incivismo, etc.
Esta información es titularidad del Departamento de Interior de la Generalitat y según
convenio entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Generalitat y el
Ajuntamiento de l’Hospitalet, el acceso a sus ficheros de datos policiales por parte de
Guardia Urbana tiene como finalidad poder realizar consultas, diligencias i otros
trámites de servicios policiales propios.
En ese convenio tambien se recoge el compromiso, por parte del Ayuntamiento de
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l’Hospitalet y en concreto de la Guardia Urbana, de tratar esas bases de datos bajo
los principios exigibles por la legislación en materia de protección de datos, i en
particular, los relativos a su seguridad y el deber de confidencialidad.
Es por lo que no podemos facilitar los datos solicitados.
29. Lugares publicos de la ciudad donde hay instalados sistemas de
videovigilancia.
Los sistemas de videovigilancia con los que actualmente cuenta la ciudad se situan
en c. Famades.
30. Conocer si existe un plan integral local de prevención contra la delincuencia
juvenil.
Contestada a la 31.
31. Conocer si existe un plan de seguridad de lucha contra la droga para los
centros educativos.
La Guardia Urbana diseña los planes de actuaciones en funcion de las problematicas
detectadas, demandas ciudadanas y las caracteristicas de cada una de ellas.
32. Tiempo de respuesta ante una petición ciudadana de seguridad.
El tiempo de respuesta es en función del tipo de servicio de seguridad solicitado.
33. Tipo y número de campañas realizadas de prevención contra la inseguridad.
La Guardia Urbana diseña las capañas que realiza en funcion de las problematicas
detectadas, demandas ciudadanas y las caracteristicas de cada una de ellas.
34. Numero de camaras de videovigilancia en via publica para el control de
trafico y ubicacion.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pl. Blas Infante – carrer del Treball
Pl. Blas Infante – carrer Mas
Carrer Ciències - Pl. del Repòs
Pl. M.D. del Pilar
Pl. Mestre Clavé
Gran Vía – Rambla Marina (costat mar)
Av. Carrilet - Av. Fabregada
Av. Carrilet - c/ Amadeo Torner
Av. Joan Carles I - c/ Ciències
C/ Botánica - av. Joan Carles I
C/ Girona - av. Josep Tarradellas
C/ Ciències – carrer Salvador Espriu
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35. Número de cámaras de videovigilancia en vía pública para control de la
seguridad no relacionada con el tráfico.
Solo hay 4 cámaras, estando pendiente de instalacón 32 más.
36. Número de intervenciones policiales con motivo de armas de fuego.
Esta información es titularidad del Departamento de Interior de la Generalitat y según
convenio entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Generalitat y el
Ajuntamiento de l’Hospitalet, el acceso a sus ficheros de datos policiales por parte de
Guardia Urbana tiene como finalidad poder realizar consultas, diligencias i otros
trámites de servicios policiales propios.
En ese convenio tambien se recoge el compromiso, por parte del Ayuntamiento de
l’Hospitalet y en concreto de la Guardia Urbana, de tratar esas bases de datos bajo
los principios exigibles por la legislación en materia de protección de datos, i en
particular, los relativos a su seguridad y el deber de confidencialidad.
Es por lo que no podemos facilitar los datos solicitados.
37. Número previsto de individuos que forman parte de las distintas bandas
latinas que hay en la ciudad, en qué lugar de la ciudad acostumbran a estar los
integrantes de esas bandas latinas y el nombre de las bandas latinas que
existen en l’Hospitalet (latin kings, ñetas, etc.)
Esta información es titularidad del Departamento de Interior de la Generalitat y según
convenio entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Generalitat y el
Ajuntamiento de l’Hospitalet, el acceso a sus ficheros de datos policiales por parte de
Guardia Urbana tiene como finalidad poder realizar consultas, diligencias i otros
trámites de servicios policiales propios.
En ese convenio tambien se recoge el compromiso, por parte del Ayuntamiento de
l’Hospitalet y en concreto de la Guardia Urbana, de tratar esas bases de datos bajo
los principios exigibles por la legislación en materia de protección de datos, i en
particular, los relativos a su seguridad y el deber de confidencialidad.
Es por lo que no podemos facilitar los datos solicitados.
38. Número de vehículos de la guardia urbana distribuidos por turnos y
distrito( coche, moto, furgoneta, etc.).

Unitats
Territorials
Control i vigilància trànsit
Convivència i Civisme
Atenció Ciutadana
Reforç servei
Servei Tècnic
Total

Patrulles
29
1
8
2
1
6
47

Motociclete
s
3
15
6

Scooters

Furgonetes

Autocaravanes

22
4
3

1
2
5
1

2

2

1
1
31

9

2

26
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Ben atentament,”
29.- RGE núm. 26430, de 15 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Solicitamos conocer el número de proveedores, dividido en personas físicas, PYMES
y grandes empresas, que han cobrado facturas pendientes o atrasadas gracias a la
ejecución del Plan de Pago a Proveedores de entidades locales, promovido por el
Gobierno Central del Partido Popular.”

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 General, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 26430 i data 15 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació a:
“Solicitamos conocer el número de proveedores, dividido en personas físicas, PYMES
y grandes empresas, que han cobrado facturas pendientes o atrasadas gracias a la
ejecución del Plan de Pago a Proveedores de entidades locales, promovido por el
Gobierno Central del Partido Popular.”
Us informo del següent:
Que la informació que vostès sol•liciten la poden trobar en l’acord de Ple aprovat el
passat dia 27 de marc de 2012.
Ben atentament,”
30.- RGE núm. 27011, de 19 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 26 de juny de 2012.
Vecinos de la Riera Blanca y calles adyacentes se quejan de la problemática
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originada por la entrada y salida de coches del parking situado en la esquina de la
calle Goya con Riera Blanca.
Al respecto manifiestan que los coches que entran y salen de ese parking lo hacen
invadiendo el paso de cebra con el consiguiente peligro para los peatones.
Según comentan los vecinos la situación mejoraría ostensiblemente si se instalaran
pivotes al final del paso de cebra para imposibilitar el acceso y la salida del parking
desde el paso de cebra y evitar así sobresaltos a los peatones.
Por todo ello el regidor que suscribe solicita conocer si el ayuntamiento tiene
conocimiento de ese problema y si se piensa hacer algo 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 Regidor
del Districte II, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 27011 i data 19 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació a: ENTRADASORTIDA VEHICLES PÀRQUING RIERA BLANCA-C. GOYA.
Dir-vos que és necessari sol•licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
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
17 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 12, 15 i
18 de juny 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. 25711, de 12 de juny 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
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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
26-06-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer Amadeu Torner s’han plantat arbres recentment.
Atès que segons informen els veïns/es aquests arbres s’estan secant per falta de reg.
Atès que la gespa d’aquesta mateixa zona te el mateix problema.
Atès que els animals de companyia continuen defecant a la gespa i als jardins.
Atès que els veïns/es han d’estar evitant constantment trepitjar els excrements.
PREGUNTA
.-Es pensa regar els arbres i la gespa del carrer Amadeu Torner?
.-Si es pensa fer, quan serà?
.-Si no es pensa fer, per quin motiu?
.-Es pensa sancionar als propietaris dels animals de companyia que embruten la
vorera amb els seus excrements?
.-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 d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 25.711 i data 12 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació amb el sistema
de reg del carrer Amadeu Torner així com amb els problemes existents amb els
animals de companyia que embruten la vorera i els jardins, us comunico el següent:
•
Pel que fa als arbres i la gespa, els xiprers es van canviar el passat 13 de juny
de 2012, el talús no és de gespa i no s’ha de segar. La gespa es rega segons el
sistema de reg habitual.
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•
Pel que fa a les sancions als propietaris dels animals de companyia que
embruten la vorera i els jardins, us comuniquem que sí que es pensa sancionar tal
com indica l’Ordenança de civisme municipal.”
2.- RGE núm. 25712, de 12 de juny 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
26-06-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer Major, cantonada amb Príncep de Bergara, número 1, hi ha un
edifici en construcció quin pati interior està ple de rates i gats.
Així mateix, al carrer Roselles número 39 (solar ballat)
Atès que els veïns/es d’aquestes zones, ens han fet arribar la seva preocupació
degut a que les rates es mouen per la zona lliurement i cada vegada son més
nombroses ja que es mengen l’aliment que es porta pels gats, que també son uns
quants.
Atès que creiem que és un problema important i que no es pot demorar la seva
solució ja que com més es retardi, mes difícil serà la seva eradicació. Cal actuar amb
celeritat, puig anem cap a la calor de l’estiu que agreujarà la situació.
PREGUNTA
.-Es pensa donar les ordres adients a qui pertoqui per tal que es faci una neteja en
profunditat de les zones afectades per rates?
.-Es pensa fer abans no arribi la calor forta de l’estiu?
.-Quan es pensa fer?
.-Si no es pensa fer, quina solució es pensa donar a les persones que viuen prop de
la zona afectada?”

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
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Ajuntament amb número 25.712 i data 12 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació amb la neteja
dels solars ubicats al carrer Major cantonada Príncep de Bergara i al carrer Roselles
núm. 39, us comunico que els departaments corresponents ja han rebut instruccions
per tal que prenguin les mesures adients en relació amb la problemàtica plantejada.”

3.- RGE núm. 25713, de 12 de juny 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
26-06-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el Ple del dia 22 de maig varem presentar una pregunta referent a la
normativa de jugar a pilota a la Pça. de l’Ajuntament.
Atès que en la contestació se’ns va dir que s’havien imposat sancions durant l’any
passat fins a 28, per un import de 60 euros.
PREGUNTA
.-S’han fet efectives aquestes sancions ?
.-fins a dia d’avui, quantes més sancions s’han imposat per la mateixa infracció?
.-Sol•licitem informació al respecte.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
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 d’entrada d’alcaldia amb
numero 25713 i de data 12/06/2012, 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 26/06/2012 en relació a ” normativa de jugar a pilota a la
Plaça de l’Ajuntament....”
Resposta:
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. Si, unes per via del cobrament de la sanció i d’altres mediant treballs en benefici de
la comunitat o tasques socioeducatives en general.
. Fins el moment un total de 19 denuncies a nivell de ciutat.
Ben atentament, ”

4.- RGE núm. 25714, de 12 de juny 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
26-06-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer Rafael de Campalans amb carrer Holanda hi ha uns contenidors
d’escombraries.
Atès que al terra dels contenidors està sempre ple de mobles vells, matalassos i
altres estris o deixalles(adjuntem fotos).
Atès que cal retirar el més aviat possible aquests objectes al costat dels containers
puig son un obstacle per abocar la brossa i alhora donen una mala imatge de la
ciutat.
PREGUNTA
.-Es pensa donar les ordres adients per tal que tots aquest estris vells siguin retirats
de la via pública?
.-Es pensa fer una vigilància seguida per tal que la via pública estigui lliure d’aquestes
deixalles?
.-Si es pensa fer, quan serà?
.-Si no es pensa fer, quina solució hi ha a aquest problema?”

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 25.714 i data 12 de juny de 2012, segons el que disposa
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l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de juny de 2012, en relació amb les
deixalles (mobles vells, matalassos, estris diversos) al costat dels contenidors
d’escombraries del carrer Rafael de Campalans, us comunico que a l’Ajuntament hi
ha diferents serveis per evitar la presència de mobles i/o estris abandonats a la via
pública, com són: servei concertat telefònicament de recollida de mobles i durant el
dia hi ha un vehicle que circula per tota la ciutat recollint aquest tipus de deixalles
dipositades a la via pública sense cap avís. Malgrat això, cada nit i abans de la
recollida dels contenidors d’escombraries, passa un camió que retira aquells
elements que destorben el buidat dels contenidors.”
5.- RGE núm. 25715, de 12 de juny 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
26-06-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer Galvany, 24 hi ha una nau que arriba fins el carrer Muntanya(
adjuntem fotos).
Atès que aquesta nau que està abandonada, és de fàcil accés donat que no està
tapiada i entren persones a ocupar-la, donada l’evidencia de matalassos a la vista.( a
la foto)
Atès que des dels pisos propers que tenen vistes a la nau, segons comenten els
veïns/es es veu l’estat d’abandó que provoca la proliferació de rates i altres plagues.
Atès que caldria donar part al propietari a fi i efecte que es procedís a netejar el solar
i tapiar-lo per tal que no s’ hi pugui accedir com a mesura preventiva.
Atès que aquests focus de brutícia acumulada s’han de netejar per salubritat
PREGUNTA
.-Es pensa notificar al propietari o propietaris del solar abandonat al carrer Galvany
24 fins al carrer Muntanya, perquè es faci una neteja del mateix i a la vegada es
tapiïn les portes?
.-Si es pensa fer, quan serà?
.-Si no es pensa fer, quina solució hi ha per als veïns/es del mateix?”
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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’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 25.715i data 12 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació amb la neteja
de la nau ubicada al carrer Galvany, 24, us comunico que la darrera notificació al
propietari es va lliurar el dia 29 de maig de 2012. L’informe-proposta de resolució que
es notifica, indica la necessitat de reparar les zones afectades de la façana principal i
el tancament dels accessos a la finca. El propietari compta, des de la data de
notificació, amb deu dies hàbils per formular al•legacions, i se li atorga un termini de
quatre mesos per presentar la documentació adient per procedir a les reparacions
requerides.”
6.- RGE núm. 25716, de 12 de juny 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
26-06-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’entrada del pàrquing a la plaça de l’Ajuntament fa un tipus de rampa que
facilita que hi puguin pujar nens/es fins a una altura considerable.
Atès que un veí ja va fer la reclamació corresponent al Districte, tal i com fa constar al
diari La Vanguardia a la secció de “Cartes dels lectors” del divendres dia 8 de juny.
Atès que en la foto publicada per aquest diari, es veu un nen pujant-hi a una bona
altura.
Atès que es pot produir una caiguda involuntària i fer-se un dany considerable.
Atès que caldria instal•lar algun senyal dissuasori en aquest sentit.
PREGUNTA
.-Es pensa valorar el dany potencial que es poden fer aquests nens i nenes que
pugen damunt d’aquesta teulada, i veure si reuneix les condicions de seguretat
establertes?
Es pot instal•lar algun senyal o dispositiu dissuasori per tal que no hi puguin pujar i
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escalar els nens/es que juguen a la plaça, a fi i efecte d’evitar mals majors?
.-Si es pensa fer, creiem que hauria de ser el més aviat possible. 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 d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 25.716 i data 12 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació amb la rampa
del pàrquing ubicada a la plaça de l’Ajuntament, us comunico que des d’aquest
Ajuntament s’han pres mesures per intentar evitar aquests actes incívics, tanmateix
s’han instal•lat en diverses ocasions elements informatius de la prohibició de “jugar”
en aquest indret. De tota manera continuarem treballant per millorar la seguretat en
aquest espai malgrat que la responsabilitat correspon també als pares i mares que
habitualment es troben amb els infants a la mateixa plaça.”
7.- RGE núm. 25717, de 12 de juny 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
26-06-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’entrada del pàrquing a la plaça de l’Ajuntament fa un tipus de rampa que
facilita que hi puguin pujar nens/es fins a una altura considerable. Fet constatat
segons fotos publicades per la Vanguardia del dia 8 de juny a la secció “ Cartes dels
Lectors”
Atès que a la ciutat hi poden haver diversos elements, també dins el mobiliari urbà,
que representin un perill potencial per als més petits.
PREGUNTA
.-Hi ha a la ciutat algun altre element urbà que pugui representar un perill potencial en
la seva infraestructura, per als nens i nenes?
.-Si és que si, a on es troba? En quins barris?
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.-Es pensa revisar aquest mobiliari o element urbà potencialment perillós, per tal
d’instal•lar elements dissuasoris amb la finalitat de preveure futurs accidents?
.-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:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 25.717 i data 12 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació amb la
perillositat d’algun mobiliari urbà de la ciutat, us comunico que des d’aquest
Ajuntament sempre que es fa una intervenció a l’espai públic es garanteix la
seguretat dels ciutadanes/es. L’ús que aquests en facin no garanteix que els
elements de l’espai públic es puguin convertir en elements potencialment perillosos.
És per això, que és responsabilitat de tots garantir el bon ús de l’espai públic i dels
seus elements.”

8.- RGE núm. 26434, de 15 de juny 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
26-06-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer Montseny, a la alçada de la plaça Espanyola, existia una parada de
taxis que fa un temps va ser retirada.
Donat que veïns del entorn així com també professionals del taxi han manifestat la
utilitat d’aquesta parada.
PREGUNTA
1 - Està previst realitzar un projecte de reordenació de l’espai públic a la zona? Si és
que si, es pot contemplar la existència d’una para de taxis al voltant del lloc indicat?
2 -Si no es pensa ubicar cap parada de taxis a la zona. Quina és la raó?”
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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 d’entrada d’alcaldia amb
numero 26434 i de data 15/06/2012, 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 26/06/2012 en relació a ” ... parada de taxis que existia al
carrer Montseny a l’alçada de la Plaça Espanyola....”
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”

9.- RGE núm. 26438, de 15 de juny 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
26-06-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a les Festes de Primavera , el divendres 20 d’abril a les 21.30 hores, va
tenir lloc al recinte ferial de la Farga l’actuació del grup Amaral.
Atès que a dins del recinte, i durant l’actuació, per part dels espectadors es veien
persones clarament menors d’edat i adults que consumien alcohol i es fumava.
PREGUNTA
1-

Està permesa l’entrada a menors d’edat a quest espectacle?

2Està permesa la venda d’alcohol al públic en aquest tipus d’espectacles si es
permet l’entrada a menors d’edat? Es fa el control pertinent per evitar-ho?
3Està permès fumar dintre del recinte i durant l’espectacle es controla el
consum de substàncies estupefaents? Si és que si, qui és el responsable de fer-ho?
4Es té constància d’alguna intervenció feta al respecta del comentat? En cas
afirmatiu quina quantitat i 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 per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i
Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 26438 i data 15 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació a:
“...
1.
Està permesa l’entrada a menors d’edat a aquest espectacle?
2.
Està permesa la venda d’alcohol al públic en aquest tipus d’espectacles si es
permet l’entrada a menors d’edat? Es fa el control pertinent per evitar-ho?
3.
Està permès fumar dintre del recinte i durant l’espectacle es controla el
consum de substàncies estupefaents? Si és que si, qui és el responsable de fer-ho?
4.
Es té constància d’alguna intervenció feta al respecte del comentat? En cas
afirmatiu quina quantitat i per quin motiu.”
Us envio adjunt l’informe corresponent emès pel gerent de la Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals, S.A.”
“INFORME RELATIU A L’ESCRIT PRESENTAT PER LA SRA. MERITXELL
BORRÀS I SOLÉ, PORTAVEU I EL SR. JOSEP LLUÍS PÉREZ I FORT, REGIDOR
DEL GRP MUNICIPAL CIU, ADREÇAT A LA PRESIDENTA DE LA FARGA, GESTIÓ
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, REFERENT VARIS ASPECTES DE
CONSUMS I ALTRES, DURANT EL CONCERT D’AMARAL AL CENTRE
D’ACTIVITATS LA FARGA, EL DIA 20 D’ABRIL DE 2012.
Respecte a l’escrit de data 15 de juny que el grup municipal de CiU, va remitri a la
presidenta, en relació al concert del grup Amaral al Centre d’Activitats La Farga, el dia
20 d’abril de 2012, interessant-se per l’entrada de menors, la venda d’alcohol, el
control del consum del tabac i altres estupefaents i les intervencions al respecte,
informo del següent:
La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. va actuar en aquest esdeveniment
per encomana de la realització dels serveis necessaris i per a la celebració dels
concerts de les Festes de Primavera per part de la Junta de Govern Local del 20 de
març de 2012.
El marc regulador d’aquestes activitats es regeix pel decret 112/2010 de 31 d’agsot,
que te per objecte el desplegament reglametnari i l’aplicació de la Llei 11/2009, de 6
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.
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1.- Tal i com consta en el seu articulat els menors tenen dret d’accés i admissió
quean vagin acompanyats de progenitors i/o tutors.
2.- Tal i com consta al decret 112/2010 de 31 d’agost, la venda d’alcohol està
permesa al públic major d’edat i, s’ha de disposar de cartells informatius de prohibició
de venda de begudes alcohòliques als menors.
3.- L’edifici del Centre d’activitats La Farga, està considerat un espai lliure de fum,
conforme la Llei 28/2005, de 26 de desembre, per tant està prohibit fumar a l’interior
de les seves instal·lacions, tal i com consta en les plaques informatives situades a les
portes d’accés al recinte.
4.- No hi ha constància d’intervencions significatives durant el concert d’Amaral.
En tots els casos el personal de seguretat vetlla pel compliment de les normatives
vigents.
Atentament,”
10.- RGE núm. 26440, de 15 de juny 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
26-06-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que la construcció del Mercat de la Florida ha excedit el temps que s’havia
previst inicialment.
Donat que els paradistes, tant els interns como els externs, realitzen avui dia la seva
activitat comercial dins d’una carpa ubicada en el carrer de la Primavera.
Vist que aquesta carpa pateix la degradació del pas del temps i els efectes climàtics
comportant la possibilitat de l’aparició de goteres i humitats posant en qüestió el bon
estat dels articles a la venda i podent provocar les corresponents pèrdues
econòmiques.
PREGUNTA
S’ha fet una inspecció exhaustiva de l’estat dels materials que conformen l’estructura
de la carpa per garantir el seu bon ús? Si és que no, es pensa fer?
Es realitzen periòdicament actuacions de manteniment estructural?
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Calen fer intervencions de restauració a hores d’ara? S’ha fet alguna vegada? Quines
actuacions?
En quina data es va fer la darrera inspecció dels Bombers? S’ha fet cap assaig
d’evacuació i actuació en cas d’incendi? Es té prevista aquesta contingència donades
les característiques d’aquest espai? En cas negatiu, 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 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 26.440 i data 15 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació amb la
construcció del Mercat de la Florida, us comunico que el manteniment ordinari de
l’estructura correspon a la Junta de paradistes del mercat, com a la resta dels
mercats de la ciutat.
L’estructura en què es sustenta la carpa té un període de vida superior al temps que
porta instal·lada, i fins el moment no ha presentat cap patologia que faci pensar,
tècnicament, en possibilitat de col•lapse. No tenim coneixement de què presenti cap
problema.
L’estructura compta amb tot els informes preceptius de Bombers per aquest tipus
d’activitat. En tot cas, la qüestió que plantegen correspon a la Junta del Mercat.”
11.- RGE núm. 26442, de 15 de juny 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
26-06-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el tram de carrer comprès entre Avinguda Vilanova i Aprestadora, al barri
del Gornal, es troba tallat al pas per l’execució d’un tram de col•lector per part de
l’empresa Excavaciones Monforte y Pavia S.L.
PREGUNTA
1 – Quina és la data de termini fixada d’aquesta obra?
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2 – Quan es té previst que quedarà lliure el pas per aquest tram de carrer?”

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 26.442 i data 15 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació amb les obres
del tram de carrer entre av. Vilanova i c/ Aprestadora, us comunico que la signatura
de l’Acta d’Inici de les obres es va fer el passat 9 de maig de 2012. La durada de
l’obra, segons el contracte signat, és de 10 mesos.”
12.- RGE núm. 26444, de 15 de juny 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
26-06-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a les Festes de Primavera hem pogut observar per tots els barris de la ciutat
la bustiada de fulletons institucionals per publicitar els diferents actes i espectacles
programats.
PREGUNTA
1 - Quina quantitat de fulletons han estat encarregats per aquest propòsit publicitari?
2 – Quin ha estat el cost total inclosa la distribució?
3 - Quina és l’empresa contractada per fer el servei?”

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
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
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Ajuntament, amb número 2644, de data 15/6/2012 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 26 de juny 2012, en relació a la bustiada de programes
institucionals per publicitar els diferents actes i espectacles programats a les Festes
de Primavera 2012.
Per respondre a l’esmentada pregunta, em plau adjuntar-vos informe emès per la
Cap de Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 15 de juny d’aquest
any, per la portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, senyora Meritxell
Borràs i Solé, en relació a la pregunta amb número de registre 1196, en què sol•licita
informació sobre els programes de Festes de Primavera 2012.
•
Quantitat d’opuscles
El nombre d’exemplars editats va ser de 104.000.
•
Cost de la seva producció
No ha suposat cap despesa per aquest ajuntament ja que es va decidir, per un tema
d’estalvi, buscar finançament extern a través de la comercialització de la
contraportada del programa.
Aquest tema s’ha gestionat mitjançant la tramitació del corresponent expedient de
contractació per al servei de fotocomposició i edició del programa de les Festes de
Primavera sense repercussió econòmica.
Per tant, la producció d’aquest programa ha estat finançat amb publicitat comercial i
gestionat per l’empresa adjudicatària d’aquesta contractació, PRODUCCIONES MIC,
SL.
•
Cost de la seva distribució
La despesa total de distribució a les diferents bústies de la ciutat és de 3.042,80
euros (IVA inclòs).
Aquesta s’ha assumit mitjançant un contracte menor de serveis adjudicat a l’empresa
DISPUBLIS, SL.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns.”
13.- RGE núm. 26446, de 15 de juny 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
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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
26-06-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a les Festes de Primavera hem pogut observar per tots els barris de la ciutat
la utilització de banderoles per publicitar aquestes festes.
PREGUNTA
1 - Quina quantitat de banderoles han estat contractades per aquest propòsit
publicitari?
2 – Quin ha estat el cost total tot incloent i especificant el cost del seu muntatge i
desmuntatge?
3 - Quina és l’empresa contractada per fer el servei?”

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
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 26446, de data 15/6/2012 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 26 de juny 2012, en relació a la utilització de banderoles per
a les Festes de Primavera 2012.
Per respondre a l’esmentada pregunta, em plau adjuntar-vos informe emès per la
Cap de Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 15 de juny d’enguany,
per la portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, senyora Meritxell Borràs i
Solé, en relació a la pregunta amb número de registre 1197, en què sol•licita
informació de les banderoles de les Festes de Primavera d’enguany.
o
Quantitat de banderoles
El nombre total de banderoles utilitzades per comunicar les diferents activitats
realitzades durant les festes és de 1444.
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o
Cost
L’import total és de 15.676,06 euros. Aquest import inclou el muntatge i posterior
desmuntatge als diferents fanals de la ciutat. Aquesta despesa ha estat assumida
mitjançant el contracte ordinari anyal que aquest Servei té adjudicat per a la
producció de la seva publicitat exterior.
o
Empresa
L’empresa adjudicatària d’aquesta contractació mitjançant procediment obert amb un
criteri de valoració i subjecte a regulació harmonitzada és NIVELL PUBLICITARI
DIGITAL, SL.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns.”
14.- RGE núm. 26447, de 15 de juny 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
26-06-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a les Festes de Primavera hem pogut observar en la ciutat la utilització de
les tanques fixes publicitàries anunciant-les.
PREGUNTA
1 - Quina quantitat de tanques han estat contractades per aquest fi publicitari i quina
ha estat la seva ubicació?
2 – Quan ha estat el cost total de les tanques amb publicitat inclosa?
3 - Quina és l’empresa contractada per fer el servei?”

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
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 26447, de data 15/6/2012 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 26 de juny 2012, en relació a la utilització de tanques fixes
publicitàries per a les Festes de Primavera 2012.
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Per respondre a l’esmentada pregunta, em plau adjuntar-vos informe emès per la
Cap de Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 15 de juny d’aquest
any, per la portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, senyora Meritxell
Borràs i Solé, en relació a la pregunta amb número de registre 1198, en què sol•licita
informació envers les tanques publicitàries anunciant les Festes de Primavera de
2012.
•
Quantitat de tanques institucionals
El nombre de tanques és de 23. Enviem adjunt relació d’ubicacions.
•
Cost de les mateixes
No suposa cap despesa per aquest Ajuntament la publicitat institucional col•locada en
aquestes tanques ja que quan es va tramitar el concurs públic de l’adjudicació de les
llicències per a la instal•lació i explotació de cartelleres publicitàries en diversos
espais de domini públic, una de les contraprestacions dels adjudicataris és la
producció i col•locació de cartells d’informació institucional a diferents tanques de la
ciutat.
•
Empresa
Les empreses adjudicatàries d’aquest concurs van ser: CLEAR CHANNEL ESPAÑA,
SA i JC DECAUX ESPAÑA, SL.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns.”
15.- RGE núm. 26449, de 15 de juny 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
26-06-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que entre els carres Fortuna, Narcís Monturiol i la zona esportiva està ubicada
en terrenys de propietat de l’Incasol una carpa amb mòduls contenidors utilitzats com
dependencies d’oficina, habitatge i lloc de pregaria, que pertanyen a una comunitat
musulmana,no registrada al Registre d’Entitat de l’Ajuntament, que no té cap acord nii
conveni amb aquesta segon ens manifesta.
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Vist que en els passats dies han estat fetes dues construccions d’obres amb maons,
ciment i sostre a dins del espais d’ús cedit temporalment, el que implica, com a
tothom, l’autorització municipal corresponent per el tipus de construcció.
PREGUNTA
Ha estat expedida per part de l’Ajuntament la corresponent llicència de les
esmentades construccions?
En cas negatiu, i una vegada inspeccionades les construccions, quines actuacions
pensen emprendre dintre del nostre vigent ordenament legal?”

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 26.449 i data 15 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació amb la llicència
de les construccions d’una carpa ubicada entre els carrers Fortuna, Narcís Monturiol i
la zona esportiva, us comunico que quan hi ha un procés de cessió d’un espai, els
beneficiaris d’aquest no estan obligats a demanar cap permís o llicència.”
16.- RGE núm. 26451, de 15 de juny 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
26-06-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en les instal·lacions municipals esportives cedides per al seu ús, que no per
a la seva gestió, a la U.D. Hospitalet es cobra una entrada de dos euros per persona
pels partits de futbols base que tenen lloc dintre de les instal·lacions.
Atès que aquestes persones són els pares, mares o adults responsables dels
jugadors menors d’edat què els acompanyen.
Atès que sovint aquests pares, mares o tutors venen acompanyats dels germans dels
jugadors i, per tant, el preu de les entrades ja pot comportar ja una despesa prou
important.
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Vist que aquesta no és una pràctica gens habitual en altres instal·lacions on es
practica el futbol base arreu de Catalunya. En definitiva és una pràctica atípica.
Atès que el futbol base no es pot considerar un espectacle sinó una activitat
formativa.
Atès que aquest fet genera discussions entre els pares que arriben al camp i el porter
o cobrador, sobretot dels equips visitants, al considerar-ho una pràctica abusiva.
Donat que la U.D. Hospitalet ja rep una important aportació econòmica per a la
promoció del futbol base a la ciutat i que fins i tot aquest any l’ha reduït en la
presentació del seu pressupost en benefici del futbol sènior i Professional.
PREGUNTA
1Té l’Àrea d’Esports coneixement d’aquesta pràctica per part del Club? Si és
que si i la permet, quina és la justificació? Està signat documentalment per les parts
Club i Ajuntament?
2En la temporada vinent es pensa suprimir el cobrament, es continuarà cobrant
la mateixa quantitat o es pujarà? Quin és el criteri per cobrar dos euros i no qualsevol
altre quantitat per persona?
3L’Àrea d’Esports considera correcte que durant una pràctica formativa com és
el futbol base, que no és un espectacle esportiu, es pagui entrada?”

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 d’Esport i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“En resposta a les preguntes presentades en l’escrit de data 15 de juny del 2012,
amb número d’entrada al Registre General 2.6451, d’acord amb allò que disposa
l’article 55 del reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, en virtut de l’article
62.8 del ROM ( Reglament Orgànic Municipal ) per la corresponent resposta en el
proper Ple.
Indicar-vos en primer lloc que en el Registre General d’Entitats d’aquest Ajuntament,
no existeix cap club de futbol, ni entitat esportiva amb el nom de U.D. HOSPITALET.
Deduïm per la vostra pregunta que us voleu referir al CE L’Hospitalet, entitat de futbol
que en l’actualitat utilitza l’Estadi Municipal de Futbol per a desenvolupar la seva
activitat.
Respecte les preguntes cal dir el següent:
1.
Som coneixedors d’aquesta situació, però no tenim potestat per intervenir. No
hi ha cap acord signat entre L’Ajuntament i el club respecte al cobrament o no
d’entrades als partits. En tot cas, aquest tema es regula en base a normativa de la
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Federació Catalana de Futbol. Tenim també constància que no tots els nens que
practiquen el futbol base, tenen disponibilitat per complir el pagament de les quotes.
Així, la recaptació per aquest concepte es dedica bàsicament a compensar les
quotes impagades dels esportistes amb dificultats econòmiques, complint una funció
social, per tal de no retallar la pràctica esportiva i evitar que cap nen es quedi sense
poder practicar aquest esport.
2.
Els criteris sobre les quantitats fixades li haurien de preguntar al CE
L’Hospitalet directament. Nosaltres no podem decidir les quotes de l’escola de Futbol
base, ni el preu de les entrades. En tot cas, Ens consta que hi ha un acord amb el
C.E. L’Hospitalet que permet l’entrada lliure en les competicions escolars. En les
federades, els clubs de la ciutat de L’Hospitalet poden demanar 20 entrades per
equip per tal que puguin assistir els acompanyants del jugadors als partits. Fruit
d’aquesta situació, on no es paga a totes les categories i on part dels assistents
tampoc no paguen per ser membres de clubs de la ciutat, segons ens informa el club,
la recaptació per aquest concepte es tradueix en 0’80€ per assistent en el còmput de
la temporada.
3.
La Regidoria d’Esports i Joventut no és un òrgan que pugui opinar sobre el
criteri de les entitats. En tot cas, si això és correcte, o no, s’ha de fixar a través de les
normatives federatives a l’efecte, que segons ens comunica el club empara aquesta
situació. I el que sí que valorem des de la Regidoria és el gran esforç que, en una
situació econòmica adversa com l’actual, fan tots els clubs i entitats esportives de la
ciutat per garantir que tots els nens i nenes de L’Hospitalet puguin fer esport.
Resto a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”
17.- RGE núm. 26562, de 12 de juny 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
26-06-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer Ingenier Moncunill, en el tram comprès entre el carrer Bòviles i
Avinguda Miraflores es troben permanentment vehicles a motor de tot tipus en doble
fila.
Atès que aquest fet dificulta la sortida dels vehicles degudament aparcats, i fins i tot
l’accés als guals autoritzats.
Atès que en el Ple celebrat el dia 29-11-011, es va aprovar una moció sobre el
compliment de les ordenances del civisme i la mobilitat de la ciutat.
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Donat que es pot observar també, segons es mostra en les fotografies adjuntes, que
en la zona blava del mateix carrer es troben places buides, així com en la cruïlla de
l’avinguda Miraflores.
Vist que davant del fet d’efectuar l’aparcament en zona blava amb pagament i termini
de temps a fer-ho de franc i tot el temps que convingui, l’elecció es ben simple, com
no hi ha cap sanció, i el vehicle no és retirat per la grua municipal, l’aparcament es
doble fila és l’escollit per l’usuari.
PREGUNTA
.- Es pensa fer cap actuació davant aquest fet que dura ja molt de temps?
.- Per quina raó es permet fins a dia d’avui l’aparcament en doble fila, on els vehicles
estan frenats?
.- Per quina raó no actua la grua municipal davant aquesta infracció?”

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 d’entrada d’alcaldia amb
numero 26562 i de data 18/06/2012, 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 26/06/2012 en relació a ” ... vehicles de motor de tot tipus
en doble fila al carrer Ingenier Moncunill.....”
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben 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 6 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 6 i
12 de juliol de 2012 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
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Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 24970, de 6 de juny de 2012.
“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 26 de juny de 2012.

per
que
DE
que

Pregunta sobre tancament de locals comercials:
Quins són els noms i les adreces dels 9 locals tancats i els 34 establiments als que
s’ha aixecat expedients sancionador, als que va fer referència la Guàrdia Urbana al
Plenari de la Junta Local de Seguretat de l’Hospitalet del passat 9 de maig de 2012?”

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 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 24970 i de data 06/06/2012, 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 26/06//2012 en relació a ”.. noms i adreces dels 9 locals
tancats i els 34 establiments......”

Resposta:
Informar-vos que no es poden donar informacions de caràcter personal sobre un
procediment sancionador obert .
Tal com diu l’article 53 . “Publicidad de la conducta infractora” nomes es poden fer
públics en el termes establerts.
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Ben atentament,”

2.- RGE núm. 24971, de 6 de juny de 2012.
“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 26 de juny de 2012.

per
que
DE
que

Pregunta sobre els radars de transit per mesurar velocitats a la nostra ciutat:
Quants radars fixes hi ha a la nostra ciutat?
Quina és la ubicació exacta de cada un d’ells?
Quants radars mòbils tenim?”

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 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 24971 i de data 6/06/2012, 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 26/06/2012 en relació a ”.. pregunta sobre els radars de transit per
mesurar velocitats a la nostra ciutat...”
Resposta:
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La Guàrdia Urbana disposa d’un radar mòbil (turisme equipat), homologat i de
propietat municipal. El radar mòbil es situa als carrers i avingudes on es detecten
conductes inapropiades vers a la velocitat i són situats de manera aleatòria en
aquestes vies i en diferents franges horàries.
Ben atentament,”
3.- RGE núm.24972, de 6 de juny de 2012.
“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 26 de juny de 2012.

per
que
DE
que

Exposició de Motius:
A petició d’alguns veïns del carrer d’Hierbabuena sol.licitem informació sobre una
adreça en la que es sospita de l’existència d’un pis pastera.
Pregunta sobre ocupació d’un habitatge:
Quantes persones estan empadronades al carrer de la Hierbabuena, 43 entresol
3a.?”

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
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 24972 i data 6 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació a:
“Quantes persones están empadronades al carrer de la Hierbabuena, 43 entresol
3ª.?”
Us informo del següent:
Segons dades del Padró Municipal d’Habitants d’aquest Ajuntament, consten cinc
persones empadronades en l’habitatge sol•licitat.

…/…

257

Ben atentament,”

4.- RGE núm. 24973, de 6 de juny de 2012.
“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 26 de juny de 2012.

per
que
DE
que

Pregunta sobre locutoris:
Existeix ordenança municipal que reguli els horaris comercials dels locutoris de
L’Hospitalet de Llobregat?
En cas afirmatiu, què estableix aquesta normativa?
Quin és el nombre màxim d’hores setmanals que poden obrir els locutoris de
L’Hospitalet de Llobregat?
Quin és el nombre màxim d’hores diàries que poden obrir els locutoris de L’Hospitalet
de Llobregat?
A quina hora, com a molt tard, han de tancar els locutoris de L’Hospitalet de
Llobregat?
A quina hora, com a molt d’hora, poden obrir els locutoris de L’Hospitalet de
Llobregat?
Tenen l’obligació de romandre tancats cap dia els locutoris de L’Hospitalet de
Llobregat?
En cas afirmatiu, quins?
S’han imposat sancions administratives a locutoris de L’Hospitalet de Llobregat en el
transcurs de l’any 2012?
En cas afirmatiu, on tenen el domicili social aquests establiments sancionats?
Quins són els serveis que poden oferir els locutoris inscrits com a tal sota l’epígraf
999 de l’IAE?
Els locutoris de L’Hospitalet de Llobregat poden vendre productes contemplats a l’
epígraf 659.4 de l’IAE encara que només estiguin escrits com a locutoris telefònics?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
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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 24.973 i data 6 de juny 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 26 de juny de 2012, en relació amb diverses
qüestions sobre els locutoris a la nostra ciutat, us comunico que tota la informació
que sol•liciteu la podeu trobar a l’Ordenança municipal reguladora dels establiments
de serveis telefònics pera ús públic que està ubicada a la pàgina web del nostre
Ajuntament. Pel que fa a les sancions administratives dir-vos que no se n’ha imposat
cap.”

5.- RGE núm. 25850, de 12 de juny de 2012.
“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 26 de juny de 2012.

per
que
DE
que

Pregunta sobre semàfors amb mòduls sonors per a invidents:
Quans semàfors amb mòduls sonors per a invidents tenim instal•lats a la ciutat?
Quina és la ubicació de cada un d’ells?”

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 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 25850 i de data 12/06/2012, 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 26/06/2012 en relació a ”.. pregunta sobre els semàfors
amb mòduls sonors....”
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
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6.- RGE núm. 25851, de 12 de juny de 2012.
“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 26 de juny de 2012.

per
que
DE
que

Exposició de Motius:
Tenim resposta del Gabinet d’Alcadia-Presidència en relació a una pregunta de Ple
de la sessió celebrada el passat 28 de febrer sobre el cost de la Festa de la
Diversitat, en el sentit següent: “Informo que dado que la Fiesta de la Diversidad está
pendiente de análisis por parte de los técnicos de la UB y de su aprobación por parte
de la Comissió Qualificadora de Subvencions previo al conforme del Consell de
Cooperació, la mencionada actividad está pendiente de asignación presupuestaria.”
El divendres 8 de juny es va fer la presentació Festa Major de Collblanc-la Torrassa i
de la XVIII Festa de la Diversitat 2012.
Pregunta sobre cost de la Festa de la Diversitat 2012:
Quina assignació pressupostària té definitivament la Festa de la Diversitat d’aquest
any?”

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 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 25851, de data 12/6/2012 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 26 de juny 2012, en relació a l’assignació pressupostària de
la Festa de la Diversitat d’aquest any.
Per respondre a l’esmentada pregunta, em plau adjuntar-vos informe emès per
l’Assessor Tècnic de Cooperació.
Atentament,”
“INFORME
Que emite el Asesor Técnico de Cooperación de este Ayuntamiento, en relación a la
pregunta formulada por el Sr. Daniel Ordóñez, portavoz del Grupo Municipal de
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Plataforma per Catalunya, sobre la Fiesta de la Diversidad, para ser contestada en el
próximo Pleno Municipal de 26 de junio de 2012.
Le informo que la asignación presupuestaria se aprobó en la reunión de la Comisión
Cualificadora del pasado día 22 de marzo y de la que se dio cuenta en el Consejo de
Cooperación de fecha 15 de Mayo, del cual ustedes forman parte. Asímismo
recordarles que en los debates de redacción del Plan Director de Cooperación
celebrados durante los meses de Febrero y Marzo, se manifestó y destcó la
importancia de dicha Festa de la Diversitat, reuniones a las que asistió el Sr. Jaime
Padilla Rubio, representante de su grupo político.
Atentamente,”

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat l’Ordre del Dia, queda el punt de Precs i Preguntes ¿hi
ha algun prec o alguna pregunta? Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, solicito la relación de proveedores que van a recibir el dinero procedente
del plan de pago de proveedores del Gobierno Central, y la cantidad
económica que recibirán cada uno de ellos.

En aquest moment per part del Portaveu del grup municipal del Partit Popular,
Sr. del Río, es fa lliurament a la Secretaria General de les preguntes següents:
•

Sol·licitem conèixer si els regidors del Grup Municipal del PPC podrien
disposar d'una sala al palauet de Can Buxeres per fer un dinar de treball
amb els membres del grup municipal.

•

Solicitamos conocer que entidades y/o asociaciones de la ciudad ocupan
un local en propiedad.
A su vez solicitamos conocer de estas entidades las que pagan el
impuesto de bienes inmuebles (IBI), y las que no lo pagan y en este caso,
motivo por el que no lo pagan (años 2011 y actual).
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SRA. ALCALDESSA
Si usted revisa los papeles que supongo que tiene, lo verá en el acuerdo que
tomó este Ayuntamiento, en el Pleno, o sea, no hace falta que lo solicite,
simplemente revise los papeles que usted debe tener archivados y lo
encontrará seguro. Si no lo tiene, no hay ningún problema, se lo haremos
llegar. Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, un prec a la Secretària, li dono còpia dels rebuts del 2011, de l’IBI del
passatge del Rellotge, i avui tinc en disposició el rebut de l’IBI de l'Hospitalet,
del 2012, però li faré entrega del de 2010-2011.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna persona..., sí, perdó, Sr. Ordóñez, no l’havia vist.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, a mí me gustaría hacer un ruego y es, bueno, me gustaría que si la
selección española de fútbol llegase a la final, se pudiese poner una pantalla
en la plaza del Ayuntamiento.

SRA. ALCALDESSA
Pues queda como una sugerencia y, evidentemente, si hay alguna empresa
que está dispuesta a financiarlo, no habrá ningún inconveniente. Ya le digo
que si tiene que ser con dinero de los contribuyentes, no vamos a gastar ni un
euro, en poner una pantalla en la plaza del Ayuntamiento. ¿Hay alguna
persona entre el público que quiera hacer alguna pregunta? Sí, si puede decir
el tema sobre el que quiere comentar, primero, antes de hablar, diga su
nombre.

SR. M.P.
Sí, me llamo M.P., buenas noches, yo vivo en la calle Lavínia, y la otra vez
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que vine aquí me dijo que hablara con la señora regidora. Yo estuve hablando
con la señora regidora y, al mes siguiente, me dijo que si podía darle el
teléfono al sargento de la zona, y yo le dije que sí. Vale, pues cuando yo vine
aquí la primera vez, estuvieron pasando la guardia urbana por allí una
semana, luego cuando esta señora me dijo de darle el teléfono al sargento, y
yo se lo di y estuvimos hablando, y pasaron unas semanas. El otro día, el
sábado pasado, por cierto, porque allí, que me perdone el público, pero me
gusta hablar claro, allí se cagan entre las flores, se mean, toda la carretera
llena de vidrios, porque resulta que a mí me obligan a coger la caca del perro,
que yo tengo un perro pequeñito, y me obligan y me parece muy bien, me
parece fenomenalmente bien, pero también si está prohibido coger cosas de
los containers, una vez que entra la basura en el container, que me lo dijo la
señora regidora, vale, por qué consentimos que éstos, los gitanos rumanos,
así de claro, que me llamen racista o me llamen lo que quieran, me da igual,
porque son ellos, no hay derecho que cojan bolsas de basura, las saquen de
los containers y las amontonen y encima que las dejen allí. ¿Usted sabe lo
que yo tuve que hacer con mi bolsa de basura, porque yo no podía entrar a
tirarla de los vidrios que había? Porque metían las ventanas dentro de los
cartones y allí las rompían, sacaban el marco para venderlo, y luego resulta
que dejaban todos los vidrios tirados. Y a mí me exigen también que yo recicle
la basura ¿para qué?

SRA. ALCALDESSA
Mire, yo no le he querido cortar, no, no, es que ya no tiene más tiempo, no,
no, es que no tiene más tiempo…

SR. M.P.
¿No?

SRA. ALCALDESSA
No, no tiene más tiempo…

SR. M.P.
¿Qué pasa?¿Es que no se puede decir aquí la verdad?
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SRA. ALCALDESSA
Mire, no, no, usted no puede hablar más rato, lo siento, pero aquí hay unas
normas que las debemos cumplir.

SR. M.P.
Es que tengo aquí un recadillo.

SRA. ALCALDESSA
Me parece perfecto, si quiere usted, ahora cuando acabemos el Pleno, que lo
vamos a acabar ahora, nos levantaremos, y si usted quiere decirme alguna
cosa, me la dice. Como usted ha hablado de un tema que no forma parte del
Orden del Día, se levanta la sesión y no hay nada más que decir.
Perdón, no la había visto, sí, por favor, si puedes decir tu nombre y el tema del
Pleno.

SRA. R.R.
Buenas noches, mi nombre es R.R., y me gustaría hablar en relación a los
recortes con la discapacidad intelectual.

SRA. ALCALDESSA
¿Perdón?

SRA. R.R.
Con los recortes para la discapacidad intelectual.

SRA. ALCALDESSA
Vale, sí, sí.
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SRA. R.R.
Pues mi nombre es R.R. y formo parte de la Plataforma Justicia para David.
Yo tengo una discapacidad física de un 42% y mi hijo, D.D.R., tenía una
discapacidad intelectual de un 49%, muchos de ustedes ya saben quién es
David y lo que sucedió con él. Él estaba aquí en España y no sabemos bien lo
que pasó, pero acabó en Buenos Aires, en una prisión psiquiátrica y falleció
por un incendio en esta prisión.
Nosotros, la Plataforma la creamos para David y para pedir justicia para
David, pero, entre otras cosas, también defendemos el derecho pleno a la
inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual, y esta tarde
queremos compartir con todos ustedes, nuestros temores e inquietudes, de
cómo pensamos que van a repercutir los recortes, en materia de empleo, a
este colectivo tan vulnerable.
La discapacidad, cuando es intelectual, suelen tener problemas de
integración, de incomunicación y de adaptación, como fue el caso de David,
siendo necesarios sistema de formación, apoyo en el empleo, ayudas, David
no tuvo todas estas ayudas. También deben gozar de una participación
efectiva en la vida social, proporcionándoles áreas de educación, trabajo, vida
comunitaria, participación política, los derechos humanos, incluyendo
expresamente el derecho a la autodeterminación y a controlar el propio
destino. Además, la sanidad les ofrece un seguimiento escaso, y esto no
ayuda de ninguna manera, a favorecer su situación, es muy importante evitar
el aislamiento y fomentar su autonomía e integración.
Desde la Plataforma Justicia para David, queremos manifestar nuestra
preocupación por los recortes de las ayudas a la inserción laboral de las
personas con discapacidad intelectual, en nuestro país. Y, para abreviar un
poquito, queríamos remarcar sobre todo, que el retroceso en la inserción
laboral, sumado a los recortes en sanidad, pueden ser razones para que
muchas personas con discapacidad intelectual, sean víctimas de engaño de
redes criminales, como fue el caso de mi hijo David.
Nuestra lucha está orientada a la mejor calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual, por eso queríamos mostrar nuestro apoyo a la
propuesta de acuerdo de las entidades ASPROSEAT, ALPI y Asociación de
Apoyo a los Discapacitados Psíquicos Virgen de Bellvitge.
Y, por último, como Plataforma Justicia para David y como madre que soy, al
igual que muchas personas que están en este Pleno, son madres y padres,
nos gustaría plantear una pregunta a los asistentes de este Pleno, si hasta día
de hoy, los escasos recursos que tenemos, han determinado que hechos
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dramáticos, como la muerte de mi hijo David, ocurran, yo me pregunto ¿qué
pasará con nuestros hijos cuando el Gobierno Rajoy aplique estos grandes
recortes a las personas con discapacidad intelectual?
Muchísimas gracias a este Ayuntamiento, por darme la oportunidad de
expresarme, a los asistentes, y gracias a las entidades por hacer lo que
hacen, muchísimas gracias a todos.

SRA. ALCALDESSA
A ver, yo creo que me expreso en nombre de todos los presentes, a ver, te
agradecemos, yo no te había reconocido, pero como madre de David has
tenido, en este Pleno, ocasión de hablar del caso, desgraciado caso que
sucedió a tu hijo, creo que es importante que haya personas que continúen
luchando y que luchen en beneficio de estas personas con discapacidad,
personas que necesitan la ayuda de la sociedad, creo que hoy, en el Pleno
municipal, se ha mostrado la unanimidad delante de una propuesta que nacía
de las entidades que están trabajando en nuestra ciudad, por ese colectivo, un
colectivo que, evidentemente, no puede ser de ninguna forma, los que paguen
la situación económica que tenemos.
Y, por tanto, a ver, ten completa seguridad que tienes todo nuestro apoyo,
nuestro cariño, y que te agradecemos el que estés aquí, a estas horas,
después de, me consta, no sé si continúas viviendo fuera, si has venido desde
Monzón, creo que era, agradecerte tu esfuerzo, porque es importante que no
tiréis la toalla y que la sociedad continúe luchando por ellos. Muchas gracias y
se levanta la sesión.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta
aixeca la sessió essent les vint-i-tres hores i deu minuts, del dia vint-i-sis de
juny 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

