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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2013/2
Data: vint-i-sis de febrer de dos mil tretze
Hora: 18.10h fins 21.40h
Lloc: Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Alfons Bonals i Florit
M Dolors Fernández Bosch
Jose M García 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 Ordóñez González
Alberto Sánchez López
Jesús Larrainzar González
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor(S’incorpora punt 9 O.D.)
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Interventor General
Secretària General del Ple

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la Sessió
per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes relacionats a
l’Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 29 DE GENER DE 2013.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 29 de gener de 2013, 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
Bona tarda, benvinguts al Ple del mes de febrer, Sra. Secretària quan vulgui pot
començar a donar lectura a l’Ordre del Dia.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

SRA. ALCALDESSA
Pel posicionament dels grups polítics, per part de Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, Plataforma per Catalunya es dóna per assabentats del punt número 1, del 2, del 6
i del 7, vota en contra del 3 i s’absté del 4, 5 i 8.

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

SR. SALMERÓN
Sí, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, ens donem per
assabentats del número 1 i del número 2, votem favorablement el 3, 4 i 5, per
assabentats del 6 i 7 i votem favorablement el 8.
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SRA. ALCALDESSA
D’acord, per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió ens donem per
assabentats del dictamen número 1 que fa referència al mercat municipal de La
Florida, però a veure, no ens acaba de quedar clar i voldríem tenir, doncs la
tranquil·litat que aquest dictamen, amb el que estan passant el conjunt de paradistes
de La Florida, amb el que ha representat aquest trasllat i, per tant, de temps i de
variacions i que això sempre afecta, que no representi cap perjudici per ells, tot el que
aquí s’introdueix, no ho tenim del tot clar i sí que voldríem que ens poguessin fer
especial referència. Ens donem per assabentats en el número 2, ens abstenim en el
3, en el 4 i en el 5, ens donem també per assabentats en el 6 i en el 7 i votem
favorablement al dictamen número 8.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte del primer dictamen, és un assabentat, pero sí
que nos gustaría conocer qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado con este
dictamen, porque la situación creemos que es grave, para que haya tenido que
intervenir el Ayuntamiento, según parece un enfrentamiento entre las dos
asociaciones de comerciantes de interior y exterior del mercado de La Florida y que
ha podido llevar a cabo la inviabilidad del propio mercado, en tanto que no se ponían
de acuerdo en los costes de limpieza, de mantenimiento, de apertura, de cierre, ni tan
siquiera del suministro eléctrico. Nos gustaría saber qué es lo que ha pasado para
llegar a esa situación, puesto que, claro, también es la primera vez que tiene que
intervenir el propio Ayuntamiento en un mercado municipal y hacerse cargo de la
dirección absoluta de este mercado municipal, para garantizar lo que es un bien, en
este caso, un bien para el municipio.
I respecte de la resta, ens donem per assabentats del 2, votem abstenció al 3, al 4, al
5, ens donem per assabentats també del 6 i del 7 i abstenció al 8.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, per part del Tinent d’Alcalde de Promoció Econòmica.
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SR. GARCÍA MOMPEL
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, respecte al dictamen número 1, perquè el Sr. del Río
preguntava qué ha pasado, pues no ha pasado nada, simplemente que..., no, no, no
ha pasado nada, ni es el primer caso que pasa, históricamente ha habido algún otro.
Simplemente que cuando usted, como bien ha dicho, es un servicio público, un
servicio esencial, ha de haber una garantía a la comunidad y por las razones que
sea, que no vienen ahora al caso, si entre las personas que tienen que ponerse de
acuerdo en este tipo de cuestiones, no lo hacen, obviamente el Ayuntamiento tiene
que actuar y tiene que actuar para garantizar ese servicio a la ciudadanía,
simplemente es eso, no hay nada más. A partir de aquí, no representa, como decía la
Sra. Borràs, absolutamente ningún prejuicio, simplemente la gestión al menos
momentáneamente y mientras no cambie esa situación, es así. Decirle que por parte
del resto de mercados de la ciudad, Sr. del Río, por parte del resto de mercados de la
ciudad continúa la gestión lógicamente en manos de las entidades de profesionales y
que la voluntad de este Ayuntamiento es que eso sea así. Excepcionalmente si no
hay un acuerdo, pues el Ayuntamiento tiene que llevarlo para adelante. Simplemente
es eso.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, si no hi ha cap intervenció, donaríem pas a la Comissió Permanent de
Benestar i Serveis a les Persones.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIAPRESIDÈNCIA NÚMERO 1305/2013, DE DATA 14 DE FEBRER, ASSUMINT AMB
EFECTES 1 DE GENER DE 2013 ELS CONSUMS COMUNS DEL MERCAT
MUNICIPAL DE LA FLORIDA I QUALSEVOL ALTRE DESPESA QUE AFECTI AL
CONJUNT DEL MERCAT PROVISIONAL DE LA FLORIDA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que a data 14 de febrer de 2013, l’Alcaldia-Presidència, va dictar el decret amb
número 1305/2013, aprovant assumir amb efectes 1 de gener de 2013 els consums
comuns del Mercat Provisional de La Florida, per tal d’evitar el risc de suspensió del
servei públic municipal de mercats.
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ATÈS que a l’acord SEGON de l’esmentat decret, es feia constar: “Donar compte
d’aquest decret a la propera sessió que celebri el Ple municipal”.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia-Presidència, número 1305/2013, de data
14 de febrer, que literalment diu:

DECRET DE L’ALCALDIA QUE APROVA ASSUMIR AMB EFECTES 1 DE GENER
DE 2013 ELS CONSUMS COMUNS DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA FLORIDA I
QUALSEVOL ALTRE DESPESA QUE AFECTI AL CONJUNT DEL MERCAT
PROVISIONAL DE LA FLORIDA PER TAL D’EVITAR EL RISC DE SUSPENSIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE MERCATS.
L’Alcaldessa, en relació amb el procediment que es segueix sobre l’assumpció dels
consums comuns del Mercat Provisional de La Florida, per tal d’evitar el risc de
suspensió del servei públic municipal de mercats, dicta la present resolució en base
als antecedents i fonamentació jurídica que es relaciona a continuació.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 23 de setembre de 2008,
va adoptar l’acord d’aprovar la minuta del Conveni-Marc de col·laboració, amb la
“Asociación de Vendedores del Mercado Municipal de La Florida de l’Hospitalet de
Llobregat”, amb NIF G-58.058.835, i amb la “Agrupación de Comerciantes de
Paradas Exteriores del Mercado de La Florida de l’Hospitalet de Llobregat”, amb G08.915.639, per a la regulació del procés de construcció al nou Mercat Municipal de
La Florida.
Atès que la clàusula segona “Règim del Mercat Provisional de La Florida”, lletra “h”,
del Conveni-Marc esmentat, estableix que els consums comuns del Mercat i
qualsevol altra despesa que afecti al conjunt del Mercat Provisional seran assumits
per les Associacions de concessionaris, així com que l’Ajuntament assumeix 1/3 del
total de despesa generat per aquests conceptes.
Atès que en data 4 d’octubre de 2012, ha tingut entrada al Registre General d’aquest
Ajuntament un escrit emès pel representant de l’Associació de venedors (interiors del
Mercat Municipal de La Florida), amb NIF G-58058835, de conformitat amb l’acord
adoptat per unanimitat per l’Assemblea dels concessionaris agrupats a l’Associació a
la que representa, al que es sol·licita que, a partir de l’1 de gener de 2013, aquest
Ajuntament es faci càrrec de totes les funcions pròpies de la gestió del mercat,
inclosos els consums de serveis d’electricitat, girant les despeses corresponents a
cada titular individual mitjançant l’oportuna taxa a aprovar per les Ordenances Fiscal
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2013.
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Atès que la petició formulada per l’esmentat escrit es basa en la manca d’acord amb
l’altra Associació de paradistes del mercat, abans esmentada, respecte al
cofinançament derivat de les despeses comunes, especialment en relació a la
facturació emesa per la companyia ENDESA, SA, derivada dels consums
d’electricitat.
Atès que per la seva part, en data 24 de desembre de 2012, ha tingut entrada al
Registre General d’aquest Ajuntament un escrit emès per la representant de
l’Agrupació de Parades Exteriors del Mercat de La Florida, amb NIF G-08915639, al
que es manifesta la seva oposició a la denúncia del conveni esmentat, argumentant
que comportaria una interferència de l’Administració a l’entitat privada, que
l’Ajuntament havia per error efectuat diversos abonaments al compte corrent privatiu
de l’altre Associació (dificultant el control dels números i de les aportacions a
efectuar) i que existeix una manca de voluntat d’enteniment entre ambdues
Associacions (que potser es podria solucionar si una tercera persona aliena a les
dues Associacions portés la gestió diària, evitant incompatibilitats personals).
Atès que la cap de la Secció de Mercats, Comerç i Consums, en data 30 de gener de
2013, ha emès informe en el que es deixa constància del següent:
a) És cert que els imports de la facturació emesa a l’últim trimestre del 2012 per
la companyia ENDESA, SA, derivada dels consums d’electricitat, no s’ha vist
satisfets en temps i forma adients, com es manifesta en els avisos de
suspensió de subministrament emesos per la citada empresa en data 7 de
novembre de 2012, per imports facturats de 1.928,52 € i 4.206,10 €;
requeriments que s’han reiterat novament en data 26 de desembre de 2012,
per un nou import facturat de 1.721,62 €.
b) La manca de consens entre ambdues associacions de comerciants del Mercat
Municipal de La Florida, en relació a una proposta conjunta de contractació
d’un empresari o professional que desenvolupés les obligacions de neteja,
obertura i tancament del Mercat, van ser la causa de la denúncia, amb efectes
de l’1 de gener de 2012, dels concerts amb aquest objecte, subscrits amb les
Associacions i aprovats pel Ple de l’Ajuntament en sessions celebrades el 5
de desembre de 1985 i 3 d’abril de 1986; denúncia que va ser aprovada pel
Ple municipal en data 29 de novembre de 2011.
c) En data 22 d’octubre de 2012 va tenir lloc una Comissió Mixta del Mercat
Municipal de La Florida (com a òrgan consultiu regulat a l’art. 41 del
Reglament de Mercats, per vetllar del correcte funcionament del Mercat), a la
que ambdues Associacions van manifestar el seu criteri favorable a que els
serveis tècnics de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació poguessin
intercedir en les discrepàncies econòmiques de les Associacions i, si aquesta
intermediació en curs fos satisfactòria, podria ser causa d’una nova
col·laboració entre ambdues Associacions i del cofinançament consensuat de
les despeses comunes.
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d) La participació dels serveis tècnics de l’Àrea s’ha concretat en la celebració de
dues reunions celebrades els passats 30 d’octubre i 27 de novembre de 2012
amb l’assistència dels Presidents i representants d’ambdues associacions;
així com en l’emissió de correus electrònics (amb arxius annexos) en dates 14
i 21 de desembre de 2012 i 8 i 10 de gener de 2013, que posen de manifest
l’existència d’un treball previ d’anàlisi efectuada conjuntament per la Secció de
Mercats, Comerç i Consums i per la Secció de Gestió Econòmica i Suport a
l’Empresa, ambdues de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació.
e) En conclusió, la sotasignant considera:
1.- Que existeix un risc cert de suspensió en el subministrament elèctric.
2.- Que la manca de consens entre ambdues Associacions del Mercat
(interiors i exteriors) és la causa del risc abans esmentat.
3.- Que el risc de suspensió en el subministrament no s’origina en cap de les
causes manifestades per l’Agrupació de Parades Exteriors del Mercat de
La Florida (al seu escrit presentat al Registre d’aquest Ajuntament el
passat 24 de desembre), ja que:
- No és voluntat d’aquest Ajuntament interferir en la gestió de cap
Associació privada.
- Els ingressos efectuats per aquest Ajuntament en compliment del
compromís de finançament del terç de despesa es van efectuar al
compte corrent de l’associació que en cada moment presentava la
corresponent sol·licitud.
- Ha quedat sobradament acreditada la voluntat de col·laboració del
personal al servei del Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, arran
de la Comissió Mixta del 22 d’octubre de 2012 i com s’ha manifestat
anteriorment; sense que aquesta col·laboració s’hagi traduït ni en una
gestió consensuada per ambdues associacions en matèria de consum
elèctric ni que s’hagi evitat el risc de suspensió dels consums
d’electricitat.
4.- Aquest risc redundaria en un perjudici evident per als clients i
concessionaris del Mercat, que veurien interrompuda la seva activitat
comercial i, en el seu cas, el deteriorament o perjudici dels seus productes
refrigerats o congelats; amb el conseqüent perjudici per al servei públic
municipal de Mercats.
5.- La repercussió mitjançant taxa dels costos de consum esmentats es
considera adient que es vegi reduïda en 1/3, per tal de mantenir el
compromís de finançament a càrrec de l’Ajuntament a la clàusula segona,
lletra “h”, del Conveni Marc.
Atès que en cas de que els consums comuns del Mercat de La Florida, fossin
assumits per l’Ajuntament, cal tenir present que correspon a l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals d’aquest Ajuntament el control dels consums i la iniciativa i control
dels subministraments d’aigua, gas i electricitat, de conformitat amb el Decret de
l’Alcaldia-Presidència núm. 9382/2011, de 12 de desembre, epígraf “II. Àrea
d’Hisenda i Recursos Generals”, punt 8 “Serveis Generals”, lletres “d” i “e”.
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Atès que l’art. 3 del Reglament de Mercats regula que, atesa la consideració de
servei públic de l’activitat desenvolupada en els mercats municipals, l’Ajuntament
exerceix la intervenció administrativa necessària i totes les funcions que impliquin
l’exercici d’autoritat; així mateix el Conveni-Marc, abans esmentat, a la seva clàusula
“Quarta.- Exercici de les competències municipals”, reserva a l’Ajuntament
(mitjançant l’Àrea de Promoció Econòmica; actualment Àrea de Promoció Econòmica
i Ocupació) la possibilitat de dictar els actes administratius necessari per a exercir la
intervenció administrativa necessària, amb exercici de la seva autoritat, en funció del
caràcter de servei públic de l’activitat desenvolupada i el caràcter de béns públics de
titularitat municipal dels mercats municipals.
Atès que en relació a la competència i donant compliment al que està establert al
Decret de l’Alcaldia-Presidència núm. 9463/2011, de 23/XII/2011 respecte a l’anàlisi
que cal dur a terme per determinar l’òrgan competent per a tramitar i resoldre el
procediment administratiu per assumir la gestió dels consums d’un Mercat Municipal,
cal tenir present:
a) La competència per a la tramitació d’aquest procediment correspon a l’Àrea
Executiva de Promoció Econòmica i Ocupació, de conformitat amb el Decret
de l’Alcaldia-Presidència 9382/2011, de 12 de desembre; concretament,
l’epígraf VII, punt 2, lletra “a”, que atribueix la coordinació i gestió dels Mercats
Municipals.
b) La determinació de les competències atribuïdes a l’Alcalde per l’art. 124, punts
4 (lletra “h”) i 5, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local,
determina que correspon a l’Alcaldessa de forma indelegable l’adopció de les
mesures necessàries i adients en cas d’extraordinària i urgent necessitat,
donant compte immediata al Ple municipal.
c) Es considera que la present proposta d’acord està dins de les mesures
necessàries i adients, per concurrència d’una extraordinària i urgent
necessitat, en funció dels següents elements:
 El contingut del punt 10 de l’informe emès per la cap de la Secció de
Mercats, Comerç i Consum, abans reproduït.
 La seva clàusula “Quarta.- Exercici de les competències municipals”,
del Conveni-Marc, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 23 de setembre
de 2008, que reserva a l’Ajuntament la possibilitat de dictar els actes
administratius necessari per a exercir la intervenció administrativa
necessària, amb exercici de la seva autoritat, en funció del caràcter de
servei públic de l’activitat desenvolupada i el caràcter de béns públics
de titularitat municipal dels mercats municipals.
Vistos els informes emesos pel Cap de servei de Promoció Econòmica, Ocupació i
Programes Europeus; pel tècnic assessor jurídic de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació i pel Director de serveis d’Hisenda i Recursos Generals; que integren
l’expedient.
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Vista la provisió signada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, en data 30 de gener de 2013.
Fent ús de les competències que m’atribueix l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
DISPOSO:
PRIMER.- Assumir, amb efectes de l’1 de gener de 2013, per part de l’Ajuntament,
els consums comuns del Mercat Municipal i de qualsevol altre despesa que afecti al
conjunt del Mercat Provisional de La Florida, en exercici de la facultat d’intervenció
administrativa que atribueix les estipulacions esmentades a continuació i com a
conseqüència de la manca de gestió consensuada per part de Asociación de
Vendedores del Mercado Municipal de La Florida de l’Hospitalet de Llobregat”, amb
NIF G-58.058.835, i de la “Agrupación de Comerciantes de Paradas Exteriores del
Mercado de La Florida de l’Hospitalet de Llobregat”, amb G-08.915.639, per tal
d’evitar el risc de la suspensió en el subministrament elèctric i conseqüent perjudici
per als clients i concessionaris del Mercat, així com per al servi públic municipal de
mercats:
- L’art. 124, punts 4 (lletra “h”) i 5, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local.
- L’art. 3 del Reglament municipal de Mercats.
- La clàusula “Quarta.- Exercici de les competències municipals” del ConveniMarc de col·laboració, aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el
dia 23 de setembre de 2008 (amb les associacions de paradistes); atribució
que, en aquest cas, s’atribueix expressament a l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació.
SEGON.- Donar compte d’aquest decret a la propera sessió que celebri el Ple
municipal.
TERCER.- Traslladar l’anterior acord a l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, per tal
de que prengui la iniciativa i el control que correspongui en ordre a assumir els
consums i subministraments del Mercat Municipal de La Florida, de conformitat amb
el Decret de l’Alcaldia-Presidència núm. 9382/2011, de 12 de desembre, epígraf “II.
Àrea d’Hisenda i Recursos Generals”, punt 8 “Serveis Generals”, lletres “d” i “e”.
QUART.- Traslladar els anteriors acords al Servei d’Administració Tributària, de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Generals, per si, en el seu cas, estima adient obrir procediment
per tal de repercutir en els assentadors del Mercat Provisional de La Florida els
costos que es derivin de la gestió directa per aquest Ajuntament de les citades
prestacions, mitjançant la “Taxa per al prestació de serveis en els mercats
municipals”.
CINQUÈ.- Traslladar els anteriors acords als Presidents de les citades Associacions
de Venedors del Mercat Municipal de La Florida, a la Direcció de Serveis d’Hisenda,
Recursos Generals, Programació i Pressupostos de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, a la Intervenció General i a la Tresoreria General d’aquest Ajuntament.
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DICTAMEN 2.PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
981 DE 7 DE FEBRER DE 2013, PEL QUAL ES DESIGNA AL SR. JOSÉ JAVIER
DÍEZ CRESPO COM A REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR, EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. JUAN CARLOS DEL RIO PIN, EN LA
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article 123.1.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 981 de 7 de febrer de 2013, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE MODIFICA EL REPRESENTANT DEL GRUP
MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR, EN LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
VIST que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 26 de juliol de 2011, es va
donar per assabentat de l’escrit del grup municipal del Partit Popular, de 18 de juliol
2011, pel qual designava al seu portaveu, Sr. Juan Carlos del Rio,com a
representant en la Comissió Especial de Comptes, en substitució del Sr. José Javier
Díez Crespo.
VIST l’escrit del Portaveu del grup municipal del Partit Popular, de 30 de gener de
2013, en el qual comunica que serà substituït pel Sr. José Javier Díez Crespo, en la
Comissió Especial de Comptes.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.

DISPOSO:
Primer.- Designar al Sr. José Javier Díez Crespo com a representant del grup
municipal del Partit Popular, en substitució del Sr. Juan Carlos del Rio Pin, en la
Comissió Especial de Comptes, la composició de la qual, a partir de l’entrada en vigor
d’aquest Decret, és la següent:

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
Presidenta:

Sra. Mercè Perea Conillas
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Vocals:

a) Per part del Grup Politic del PSC:
1. Sr. Francesc J. Belver i Vallés
b) Per part del Grup Polític del PP:
1. Sr. José Javier Díez Crespo
c) Per part del Grup Polític de CiU:
1. Sra. Ana Isabel Clar i López
d) Per part del Grup Polític d’ICV-EUiA-EPM:
1. Sr. Lluís Esteve i Garnés
e) Per part del Grup Polític de PxC:
1. Sr. Daniel Ordoñez González

Segon.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’ajuntament en la propera sessió
que tingui lloc en compliment de les facultats que li atorga l’art. 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.”
Tercer.- Notificar aquest decret als Portaveus dels grups polítics municipals i als
Regidors/es components de la Comissió Especial de Comptes, així com a l’alcaldia, a
la intervenció i a la Tresoreria.”

HISENDA I RECURSOS GENERALS

PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES
DICTAMEN 3.PLANTILLES D’AQUEST AJUNTAMENT.
Vist l’informe favorable condicionat de la Intervenció General que literalment
diu:”INFORME FAVORABLE CONDICIONAT al compliment dels mateixos tràmits
que els d’aprovació del Pressupost i a l’ajustament dels crèdits mitjançant la
modificació de crèdits corresponent.” No obstant això, 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’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 9 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Bas; i dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; 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:

Atès que de conformitat amb allò que disposa l’art. 27.1 del decret 214/90, 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 vigència.
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Atès que es considera convenient amortitzar diverses places com a conseqüència de
jubilacions.
Atès que l’amortització i la creació de places, amb la conseqüent modificació de les
plantilles, comporta la modificació pressupostària necessària per l’adequació dels
crèdits.
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
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.- Aprovar, inicialment la modificació de la plantilla de personal funcionari
d’aquest Ajuntament, com a conseqüència de diverses jubilacions en el següent
sentit:
-

Amortitzar quatre places vacants “d’aparellador/a – arquitecte/a tècnic/a,
integrades en l’escala d’administració especial subescala tècnica, classe de
tècnics/iques mitjans/es, subgrup A2.

-

Amortitzar una plaça vacant de “telefonista”, integrada en l’escala
d’administració especial, subescala serveis especials, classe places de
comeses especials, subgrup C2.

-

Amortitzar una plaça vacant de “pèrit/a –enginyer/a tècnic/a”, integrada en
l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe de tècnics/iques
mitjans/es, subgrup A2.

-

Amortitzar una plaça vacant de “mestre/a”, integrada en l’escala
d’administració especial, subescala serveis especials, classe personal d’ofici,
subgrup C1.

Segon.- Aprovar, inicialment la modificació de la plantilla de personal funcionari
d’aquest Ajuntament, en el següent sentit:
-

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

Amortitzar una plaça vacant de “pèrit/a –enginyer/a tècnic/a”, integrada en
l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe de tècnics/iques
mitjans/es, subgrup A2.

-

Amortitzar una plaça vacant “d’ajudant”, integrada en agrupacions
professionals, agrupació professional de subalterns/es, grup E (llei 30/84).

-

Amortitzar dues places vacants de “tècnic/a auxiliar”, integrades en l’escala
d’administració especial, subescala tècnica, classe de tècnics/iques auxiliars,
subgrup C1.

-

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

Tercer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal laboral, d’aquest
Ajuntament, en el següent sentit:

-

Crear tres places de titulat/a superior, branca administrativa, subgrup A1.
Crear tres places d’administratiu/va, branca administrativa, subgrup C1.
Crear una plaça d’auxiliar, branca administrativa, subgrup C2.

Quart.- 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.
Cinquè.- 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.

PER A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIO DE CREDITS
DICTAMEN 4.NÚM. 5 DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2013, CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT 7/2013 EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
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’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas i Bas; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de transferència de crèdits d’acord amb el que
es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit num. 7 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 7/2013 en la modalitat de
Transferència de crèdits per import total de 22.500,00 euros, d’acord amb el detall
que figura a l’expedient i amb el resum següent :

ESTAT D'INGRESSOS

MODIFICACIO
ANTERIOR

MODIF
ACTUAL

78.032.732,85
77.458.172,85
5.600.000,00
16.983.735,91

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MODIFICACIO
ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00

92.242.823,65
7.539.136,98
18.803.249,03
71.990.871,05
2.421.000,00
8.250.000,00
1.108.000,00
0,00 202.355.080,71
MODIF
DEFINITIU
ACTUAL
78.032.732,85
77.458.172,85
5.600.000,00
-22.500,00
22.500,00 16.983.735,91

300.000,00
9.358.000,00
6.622.439,10
8.000.000,00
202.355.080,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

INICIAL

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
TOTAL
202.355.080,71
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL

DEFINITIU

300.000,00
9.358.000,00
6.622.439,10
8.000.000,00
0,00 202.355.080,71
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SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

DICTAMEN 5.PER A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIO DE CREDITS
NUM. 10 DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2013, CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT 25/2012 EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
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’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas i Bas; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de transferència de crèdits d’acord amb el que
es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit num. 10 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 25/2013 en la modalitat de
Transferència de crèdits per import total de 81.653,55 euros, d’acord amb el detall
que figura a l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
TOTAL
202.355.080,71
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
78.032.732,85
77.458.172,85
5.600.000,00
16.983.735,91
300.000,00
9.358.000,00
6.622.439,10
8.000.000,00
202.355.080,71

MODIFICACIO
ANTERIOR

MODIF
ACTUAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MODIFICACIO
ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

92.242.823,65
7.539.136,98
18.803.249,03
71.990.871,05
2.421.000,00
8.250.000,00
1.108.000,00
0,00 202.355.080,71
MODIF
DEFINITIU
ACTUAL
81.653,55 78.114.386,40
-81.653,55 77.376.519,30
5.600.000,00
16.983.735,91

DEFINITIU

300.000,00
9.358.000,00
6.622.439,10
8.000.000,00
0,00 202.355.080,71

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

DICTAMEN 6.PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’INFORME DE
L’INTERVENTOR GENERAL SOBRE L’EXECUCIÓ DEL PLA D’AJUST, APROVAT
PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat aprovà, en sessió de 30 de març
de 2012, el Pla d’ajust pel període 2012-2022, de conformitat amb el que disposa
l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de
finançament per al pagament al proveïdors de les entitats locals, el qual va ser
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aprovat favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el 30
d’abril de 2012.
L’article 10 del Real Decret Llei 7/2012, de 9 de març, preveu que les entitats locals
que concertin les operacions d’endeutament previstes en el mateix, i que estiguin
incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) −com és el cas de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat− hauran de presentar, amb periodicitat trimestral, un informe
de l’interventor sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats a l’article 7 del Real
Decret Llei 4/2012.
Els apartats 4 i 6 de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), modificada
per la Llei Orgànica 4/2012, de 28 setembre, estableix les obligacions de remissió
d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que han de complir
les corporacions locals que s’hagin acollint a mecanismes addicionals de finançament
durant l’exercici 2012 i hagin aprovat el corresponent pla d’ajust.
Les obligacions de subministrar informació previstes en la LOEPSF han estat
desenvolupades per l’Ordre HAP/2105/2012, d’u d’octubre, que preveu en els
apartats 1 i 3 de l’article 10, que les corporacions locals que comptin amb un pla
d’ajust acordat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques han de remetre,
abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, un informe de l’Interventor
sobre l’execució del Pla d’ajust acompanyat de la informació de seguiment detallada.
Seguint les instruccions de la Secretaría General de Estudios y Financiación de
Entidades Locales de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del 9
d’octubre de 2012, pel que s’ampliava el termini per l’emissió de l’Informe
d’Intervenció de seguiment del pla d’ajust del tercer trimestre de 2012, l’interventor
general ha remès, el 23 d’octubre de 2012, al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, l’esmentat informe conjuntament amb la informació complimentada en
l’aplicació de l’Oficina Virtual per la Coordinació Financera amb les Entitats Locals del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
ATÈS el que disposa L’article 10 del Real Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel que
es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament al proveïdors de les entitats locals, els
apartats 4 i 6 de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i l’article 10 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’u d’octubre, que regula les obligacions de subministrar
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012.
VIST l’informe emès per l’Interventor General sobre el seguiment del Pla d’ajust
aprovat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat el 30 de març de 2012.
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,
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ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’informe del Interventor general, de 29 de
gener de 2013, sobre l’execució del Pla d’ajust aprovat pel Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, el 30 de març de 2012, previst en el Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament
al proveïdors de les entitats locals, corresponent al quart trimestre de 2012.

DICTAMEN 7.PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ARTICLE 5 DE LA LLEI
15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, PERÍODE FINS A 31-122012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l’article 4.3
que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts en
la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les
que s’està incomplint el termini.
Atès que l’article 5.4 de la Llei 15/2010, estableix que la Intervenció o l’òrgan de l’ens
local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe regulat en
l’article anterior, una relació de les factures o documents justificatius respecte dels
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de l’anotació al Registre de factures
i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o
s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de la tramitació dels mateixos.
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
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PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal sobre
el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 31 de desembre de
2012.
SEGON. Remetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d’acord amb el previst en l’article
4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l’infome emès per la Tresoreria General.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

PER AL NOMENAMENT, PER PROVISIÓ DE VACANTS, DE
DICTAMEN 8.MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL DEL COMERÇ DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
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 7 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Bas; 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:

VIST que el Consell Municipal de Comerç de l’Hospitalet és un òrgan col·legiat, de
participació sectorial, complementari de l’Ajuntament de l’Hospitalet, amb caràcter
consultiu, no resolutiu, de conformitat amb els art. 20.3 i 69 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i els art. 62 i 63 del decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, amb las finalitats d’informació, proposta, consulta i assessorament en el
desenvolupament de les polítiques i iniciatives municipals que afectin al sector
comercial.
VIST que, de conformitat amb l’acta de la sessió ordinària de la Comissió Mixta
general de Mercats, celebrada el 20 de juny de 2012, es deixa constància del nom de
les persones que hauran de representar als Mercats Municipals de la ciutat, en
qualitat de titular i suplent en el Consell Municipal de Comerç de l’Hospitalet, i que es
mencionen a continuació:
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-

Titular: Sr. José Blanco, en substitució del Sr. Jordi Folguera.
Titular: Sra. Cristina Badenas Calvo en substitució de la Sra. Guadalupe
Ortega.
Suplent: Sr. Santiago Pastor Acosta en substitució de la Sra. Cristina
Badenas Calvo.

VIST que, de conformitat amb els art. 130 i 131 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, la composició, organització i àmbit d’actuació dels Consells Sectorials seran
establertes per acord plenari.

VIST que el Reglament del Consell Municipal de Comerç de l’Hospitalet, en vigor des
del dia 3 de desembre de 2010 (BOPB de data 23 de novembre de 2010), regula:
a) Al seu art. 6, la composició de l’esmentat Consell, creat per la modernització i
racionalització de l’estructura comercial de la ciutat.
b) Al seu art. 8, que el nomenament dels membres del Consell correspondrà al
Ple de l’Ajuntament; reiterant l’establert per l’art. 37.3 del Reglament de
Participació Ciutadana de l’Hospitalet, que determina que el nomenament dels
representants de les entitats correspon al Ple, a proposta del/de la
alcalde/essa.
Vist l’informe jurídic i la documentació que integra l’expedient administratiu.

Vist l’informe emès pel Cap del Servei de Promoció Econòmica i Programes
Europeus.

El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,

ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR a les persones que hauran de representar als Mercats
Municipals de la ciutat en qualitat de titular i suplent en el Consell Municipal de
Comerç de l’Hospitalet,
-

Titular: Sr. José Blanco, en substitució del Sr. Jordi Folguera.
Titular: Sra. Cristina Badenas Calvo en substitució de la Sra. Guadalupe
Ortega.
Suplent: Sr. Santiago Pastor Acosta en substitució de la Sra. Cristina
Badenas Calvo.

SEGON.- TRASLLADAR l’anterior acord als interessats.
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COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES

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

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

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya s’abstindrà dels dictàmens números 9 i 10 i votarà
favorablement de l’11 fins al número 20.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem
favorablement tots els dictàmens. I, en tot cas, respecte al primer dels dictàmens
d’aquesta Comissió, vull valorar molt positivament el treball que des de fa molts
mesos la regidoria de Cultura ha fet per preparar la commemoració d’aquesta
celebració de l’únic tractat internacional que porta el nom de l'Hospitalet i per no
apartar-nos de la tradició catalana de celebrar derrotes, doncs es tracta d’un acord
entre exercits europeus que va deixar la sort d’una derrota segura als catalans i que
precedia el setge de Barcelona l’11 de setembre del 1714. Per tant, valorem molt
positivament el treball que s’ha fet des de Cultura i el felicitem per aquest dictamen.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió votarà
favorablement tots els dictàmens que aquí s’exposen, els que fan referència a la
Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les Persones. Això farà que el grup
municipal de Convergència i Unió retiri la moció que després en principi s’hauria de
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veure, que feia referència precisament al que és la commemoració del 300 aniversari
de la signatura d’aquest conveni de l'Hospitalet, que va ser l’any 1713 i, per tant, ens
avancem al que és la commemoració del tricentenari que es durà terme al 2014.
Certament aquí es deia amb anterioritat, la signatura d’aquest conveni, d’aquest
conveni de la ciutat de l'Hospitalet, doncs va representar la retirada de les forces
aliades, podríem dir, per tant, de tot l’àmbit internacional, deixant a Catalunya a la
seva sort davant de les tropes borbòniques i això va significar, evidentment, doncs
que la guerra la perdéssim. Una guerra que malgrat assignada aquesta retirada al
juny, concretament el 22 de juny de 1713, la guerra no es perdia fins l’11 de setembre
de 1714, quedant però encara places fermes, com per exemple la de Cardona. Per
tant, en aquest sentit, la nostra ciutat, com bé deia el Sr. Lluís Esteve, doncs tenim un
conveni internacional, però un conveni internacional que sabem nosaltres, el conjunt
dels catalans, que no va representar en ell mateix, doncs una millora per a la nostra
ciutadania, sinó també un pas per la pèrdua de les nostres llibertats i, per tant, del
que era la nostra forma i voluntat de ser.
Per tant, en aquest sentit, entenem que és bo que es dugui a terme, entenem que és
positiu que també des de la nostra ciutat ens sumem al que és aquesta
commemoració, que hi sumem esforços i que, per tant, i així ho dèiem en Junta de
Portaveus, doncs avui parlant-ne, entenem que seria bo que poguéssim..., segur que
la feina és...l’hem pogut veure i hem vist que hi ha tota una vessant històrica, però el
que són els actes en si que s’han de dur a terme, encara, vaja, al menys el que se’ns
presenta és molt primerenc, entenem que encara cal desenvolupar i, des del nostre
punt de vista, ens semblava que era interessant que hi poguéssim sumar tot el que
era una vessant més en l’àmbit de l’escola, els nens i nenes de la nostra ciutat que
puguin saber què va representar aquella guerra, què va ser també el conveni de
l'Hospitalet, quin paper hi va tenir la nostra ciutat, fruit de la nostra proximitat a
Barcelona, i que, per tant, tot plegat pugui transmetre’s a les generacions futures de
la nostra ciutat, si bé en aquells moments era una ciutat ben diferent al que..., ciutat
no, era un poble, ben diferent al que és ara, és evident que ha estat rellevant pel futur
del nostre país. Per tant, en aquest sentit, sí que ens agradaria sumar-nos, com es
deia, al que és la concreció de com han d’acabar essent tots aquests actes, que
entenem que seria bo, insistim, que es pogués fer arribar a les generacions més
joves i, per tant, a les que tenen més futur a la nostra ciutat i al nostre país i poder-los
fer arribar en tota la dimensió aquest àmbit.
No me’n puc estar de citar una anècdota, no sé si alguns de vostès ho recordaran, en
uns premis Ciutat de l'Hospitalet, quan fèiem el que era, doncs la decisió d’aquests
premis Ciutat de l'Hospitalet, en el marc del Palau de Can Buxeres, on ens reuníem
els portaveus dels diferents membres d’aquestes mateixes Juntes, en aquells
moments era Alcalde, l’Alcalde Celestino Corbacho, i una persona tristament
desapareguda posava sobre la taula precisament en relleu el conveni de Ciutat de
l'Hospitalet. Jo els hi he de dir que, per sorpresa meva, molts dels asseguts en
aquella taula desconeixien en aquell moment, aquell conveni de ciutat de l'Hospitalet i
va ser, doncs l’exministre Lluch qui ens posava, doncs per ignorància alguns,
coneixement d’altres, doncs el fet rellevant de la nostra ciutat en aquella guerra i el fet
també, doncs que certament això va portar després a l’edició d’un llibre a Anglaterra,
en el qual els anglesos que es tenen per una gent d’honor, entenien que havien traït
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Catalunya i que fruit de la seva situació interna i que, per tant, el toris havien guanyat
la darrera eleccions, havien canviat el que era la voluntat dels anglesos de dur la
guerra fins al final. I, per tant, això va portar la retirada, en aquell moment, del que
van ser les tropes angleses, podríem dir, no ho estic dient prou bé, però en el sentit
de sí els anglesos de retirar-se i això va representar la retirada de les tropes de
l’Arxiduc Carles, a nivell internacional i, per tant, ens portava a la pèrdua de la guerra.
Bé, si vostès volen és simplement una anècdota, però m’ha semblat que també en un
dia en el qual, doncs commemorem coses o que plantem llavors perquè la gent
sàpiga quin és el passat de la nostra ciutat, també és bo posar en relleu una persona
que a la nostra ciutat, en un dia així sense massa significació pel que representava
l’11 de setembre, ell ens posava en valor, doncs el conveni de ciutat de l'Hospitalet,
simplement volia, en un tema com aquest, doncs posar les persones cadascuna al
seu lloc. Gràcies.

Essent les 18.25 hores entra a la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín, regidor del
Grup Municipal del Partit Popular i, per tant, a partir d’aquest moment procedirà a la
votació dels punts que resten.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Votamos a favor de los dictámenes del 11 al 20,
abstención en el 10 y votaremos en contra del 9. Votaremos en contra del 9, porque
es cierto que el convenio de Hospitalet de 1713, creemos que es un hecho que es
histórico, un hecho cultural importante para la ciudad de Hospitalet, pero
consideramos que se puede hacer un uso político de ese hecho. Y para nosotros es
importante, ya que ha resaltado la portavoz de Convergència i Unió algunos datos, a
lo mejor no sepa usted dónde se firmó ese convenio, ese convenio se firmó en la
actual casa de un concejal del Partido Popular ¿no? bueno ya también se lo informo
yo. Pero nosotros, ya digo, vemos bien que se informe, lo vemos bien desde un punto
de vista cultural, lo vemos bien desde un punto de vista histórico, hay que decir cuál
es la historia de nuestra ciudad, pero no nos gusta lo que dice este dictamen al
acabar, que es reflexionar sobre el momento político que actualmente vive Cataluña,
claro, evidentemente, todos o algunos podemos pensar que puede utilizarse esta
situación, utilizarse medios municipales para luego más tarde hacer ciertas soflamas
políticas, que a algunos les pueden ir muy bien, pero que al menos otros, desde
luego, no compartimos.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Sí, bé, gràcies als grups que han donat suport a l’acord pel qual commemorarem el
tricentenari del conveni de l'Hospitalet, jo afegiré poca cosa, dir que des de la
regidoria de Cultura, fins i tot abans que jo fos nomenat com a regidor, des del Museu
d’Història ja estaven treballant en l’estudi del que ha estat aquest conveni, vull
recordar que es van aprovar en aquest Ple dues beques d’estudi, precisament del
conveni. Per cert, una de les conclusions d’aquestes beques d’estudi és que no està
en absolut demostrat on s’ha signat aquest conveni, ningú pot dir on s’ha signat
aquest conveni, se sap que es va signar a l'Hospitalet, d’aquí el nom, sabem que s’ha
signat a l'Hospitalet pel nom, es podia haver signat en el front, es podia haver signat
a qualsevol dels edificis del carrer Xipreret, però en absolut està demostrat on s’ha
signat el conveni.
Aleshores, dit això, evidentment que la proposta que planteja Convergència i Unió de
contemplar activitats escolars, perquè els alumnes puguin conèixer de primera mà,
doncs aquest conveni que es va signar a la ciutat, les repercussions històriques que
això ha tingut, com això desencadena el que seran els fets del 1714, com això és una
data important pel nostre país, jo crec que això queda incorporat, si més no en el text
que ja hem aprovat no, però evidentment en el pla de treball, sobretot quan tenim dos
àmbits fonamentals, que jo crec que estan molt... són molt adients per treballar amb
els nostres alumnes, que és l’àmbit històric. Farem una exposició, estem treballant en
fer una exposició, volem portar l’original del conveni a la ciutat, hem de pensar que no
tenim el conveni a la ciutat, el tenim a l’arxiu de Simancas i, per tant, hem de treballar
perquè puguem tenir al menys durant els dies o els mesos que tinguem l’exposició,
doncs l’original del conveni. I, evidentment, tot el que són les conferències històriques
i també l’àmbit de cultura popular tradicional, volem organitzar activitats lúdiques al
carrer, festives, ambientades en l’època i aquí doncs també estem treballant.
Jo al Sr. Juan Carlos del Río li voldria dir que al menys, i ho diem a l’acord, que el
plantejament que tenim tant en el que és la reflexió històrica, perquè hi ha un àmbit
de reflexió històrica i un altre àmbit, perquè pensem que encara és viu tot el debat
que es genera en el 1714, que això determina el decret de nova planta, on hi ha un
model concret d’Estat, és un model diferent al que hi havia tingut Espanya en aquell
moment, molt més centralista, molt més model francès i, lògicament, aquest és un
model que ha estat generant debats, cadascú en la seva opinió i des del seu punt de
vista, al llarg de la història, del que són el segle XVIII, el segle XIX, el segle XX, fins a
l’actualitat. Doncs bé, ja ho diem a l’acord, la nostra intenció és precisament generar
tant un debat històric, perquè evidentment la historiografia és molt diversa i les
opinions dels historiadors són molt diverses, plural, des del rigor, evidentment, històric
i la nostra pretensió és portar diferents professionals de la història, historiadors de
prestigi, aquesta al menys és la nostra intenció en el programa de treball, que ens
donin una visió plural, diversa, on puguem plantejar un debat.
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I després, en el que és actualitat, la nostra intenció, com a ciutat, és incorporar dins
del que són totes les possibilitats que en aquests moments s’estan donant del que
podia ser la relació Catalunya-Espanya, les diferents opcions polítiques i, per tant, jo
crec que és una molt bona ocasió per fer un debat, si pot ser seré, d’allò que ara, en
aquest moments, a tots, incloent-se vostè m’imagino, ens té profundament
preocupats, que és tot el tema del model d’Estat, les relacions Catalunya-Espanya i
tal. I, per tant, si aconseguim organitzar aquest debat que, perquè sigui enriquidor, ha
de ser des de la pluralitat i des de les diferents opcions polítiques i ideològiques que
tenim en aquests moments a Catalunya i a Espanya, doncs jo crec que podrem fer
una molt bona commemoració del que és aquest conveni de l'Hospitalet. I per part
meva, res més.

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

SRA. BORRÀS
Sí, no és estrictament per fer una contesta, però em sembla que no és un tema
menor el que avui debatem aquí, és a dir, estem commemorant, doncs el que són
300 anys de la nostra història, que és evident que ens ha portat a on som. I bé, com a
Convergència i Unió no ens podem estar de dir que lamentem que hi hagi un grup
municipal que voti en contra d’aquesta iniciativa, ho lamentem, perquè del dictamen,
els hi dic molt sincerament, jo me l’he llegit, no se’n pot treure cap conclusió que
aquest pretengui, per part de l’equip de govern, posar-hi un especial interès o un
especial, podríem dir, enfocament polític, al contrari i, permetin-me, si s’hagués llegit
l’informe, hagués vist que precisament, més enllà que és interessant saber-ho, és una
part de la història de la nostra ciutat i del nostre país, que és interessant saber-ho, si
s’hagués llegit l’informe, hagués vist que el conveni està... sí que hi ha historiadors
posteriors que van dir que s’havia signat a la casa de les finestres gòtiques, però el
que és en tots els historiadors, tot és com una de les possibilitats en les qual s’hagi
fet.
Altres vegades, i li dic amb tota l’estima, Sr. Juan Carlos del Río, en un tema en el
qual hi ha unitat en aquest país i és en celebrar com a Diada Nacional l’11 de
setembre i, per tant, amb tot el que representa de vessant històrica, doncs
segurament hagués estat bé que s’hagués llegit aquest informe, perquè hagués vist
que no podem afirmar que a dia d’avui que això s’hagués firmat a la casa de les
finestres gòtiques. I si l’hagués llegit, se n’hagués adonat que no hi havia cap intenció
política. I això li diu una persona que no és qui ha tirat endavant aquest projecte, però
que, més enllà de ser el grup polític qui materialitza o no aquest esdeveniment,
entenem que com a país i com a ciutat no podem quedar al marge del que som, del
que representem i del que ha estat. I, insistim, lamentem a vegades la visió tan
partidària i poc historicista i, simplement, tan poc aprofundida en aquest cas.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Bueno, voy a profundizar un poquito más. Yo repito, reflexionar sobre el modelo
político que actualmente vive Cataluña, eso para mí es poner la política donde tiene
que estar la cultura y para mí una cosa es la cultura y otra cosa es la política, sobre
todo cuando también se comentó que sería bueno trasladarlo también a nuestros
hijos en nuestros colegios. Yo creo que no tenemos que hacer uso político, en este
caso, de nuestra historia y el ponente lo acaba de decir, hombre, lo que queremos
también es que se hable de este modelo de relación entre Cataluña y España, es que
eso es la política…, es lo que estamos hablando ahora, por lo tanto, eso ya no es
historia, eso no es la cultura histórica de nuestra ciudad, eso es el momento actual y
ustedes han caído en las redes del discurso político de Esquerra Republicana y de
Convergència i Unió, lamentablemente.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
No sé, és que últimament estem acostumats a parlar de política com una cosa
dolenta, com una cosa que denigra. Evidentment, estem fent política en absolutament
tot, o sigui, és que política és voler transformar la teva societat i tenir un compromís
per transformar-la, per tant, evidentment, des de la cultura, des de l’educació, des de
l’esport, des d’absolutament tot estem fent política i, per tant, els debats s’han de fer i
el que no pot ser és que un grup com el seu, tan important com el seu, a Catalunya i
a aquesta ciutat, es posi al marge d’una celebració com aquesta i d’un debat que s’ha
de fer i, per tant, votant en contra, jo crec que vostès s’estan apartant d’un interès
d’aquest equip de govern, compartit amb la majoria de l’oposició, que és celebrar una
fita històrica, una data històrica de la nostra ciutat.
I, per tant, no sé, no sé perquè tenen aquesta visió que es voldrà fer partidisme en
aquests moments, perquè el Sr. Graells ja els hi ha comentat, doncs que es partirà
des d’una visió historicista i des d’una visió des de tots els punts de vista, per tant, no
poden dir en aquests moments que es vol fer partidisme, en tot cas, política sí,
evidentment, hem de fer política des de tots els aspectes des de la nostra existència.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Graells, ja per anar acabant.
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SR. GRAELLS
No, simplement, a veure, parlem clar, estem parlant de l’únic tractat internacional, un
fet històric que es produeix a la nostra ciutat, que té unes repercussions històriques
que tothom compartim, vostès també, saben perfectament el que va representar la
guerra de successió, el decret de nova planta, i a on és fer apriorisme que això
s’instrumentalitzi políticament en un sentit o en un altre, és que qualsevol govern
d’una ciutat, on evidentment aquí no s’ha signat cap altre tractat internacional, situem
Hospitalet en el mapa, situem Hospitalet en el mapa, ens avancem en una
celebracions, en les quals vostès també hi participen, perquè en les ofrenes florals jo
els hi veig participar, a on hi ha una moció que no es pot deduir d’ella, en absolut, i
que jo li dic que, a més a més, la nostra intenció, precisament perquè pensem que
això serà un valor que ofereixi la ciutat de l'Hospitalet, és que garantim un debat
plural, on la seva veu, la veu que representa el Partit Popular, estigui integrada i ho
estem dient, sobretot en el debat d’actualitat, per tant, parlarem d’actualitat, però a on
vostès tindran la veu i esperem que persones responsables polítics, del seu grup
polític, al més alt nivell, puguin venir a la ciutat a parlar de la relació CatalunyaEspanya i del que va representar en aquell moment i del que representa avui el
model d’Estat. I, per tant, jo crec que..., jo li diria que reflexionés respecte a què
poguessin tenir una votació que jo crec que cap ciutadà entendrà que ni en això ens
puguem posar d’acord.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs té l’oportunitat de canviar el vot, però en tot cas, si no és així, hi ha
temps encara per canviar d’opinió. Jo crec que la intenció està molt bé expressada
per part del ponent de cultura i temps en tindrem per desenvolupar aquest dictamen
en accions concretes.
Bé, hem finalitzat els punts de l’Ordre del Dia, abans de passar a mocions, hi ha tres
urgències que s’han comentat a la Junta de Portaveus i pregaria a la Sra. Secretària
que fes lectura dels seus títols.

SERVEIS A LES PERSONES

REGIDORIA DE CULTURA

DICTAMEN 9.PER APROVAR EL PROGRAMA D’ACTIVITATS QUE
COMMEMORARÀ EL 300 ANIVERSARI DE LA SIGNATURA DEL CONVENI DE
L’HOSPITALET DE 1713. EXERCICIS 2013-2014.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, 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 en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el 22 de juny de 1713 fou signat el “Conveni de L’Hospitalet 1713”, un
document d’importància cabdal en el conflicte armat anomenat Guerra de Successió
de Catalunya del segle XVIII, constituint fins la data, l’únic tractat internacional que
porta el nom de la nostra ciutat.
ATÈS que per aquest acte es varen reunir a casa nostra, per una part, el Compte de
Königsegg en representació de les forces de l’Arxiduc Carles i, per l’altra, el marquès
de Ceva-Grimaldi, representant de les tropes de Felip V.
ATÈS que l’esmentat conveni recull les condicions d’evacuació dels exercit
austriacistes de Catalunya, Mallorca i Eivissa, d’acord amb el que s’havia pactat
prèviament al Tractat d’Utrecht, del 14 de març del mateix any.
ATÈS que arran de l’evacuació definitiva de les forces internacionals que defensaven
els territoris catalans –deguda a la nova correlació d’interessos geoestratègics- es va
produir l’enfonsament definitiu de la resistència catalana i la presa de Barcelona per
part de les tropes borbòniques l’11 de setembre de 1714.
VIST que L’Hospitalet, en aquell moment, era un petit llogarret que es va trobar al
front de batalla en el setge de la ciutat de Barcelona, cosa que va propiciar que s’hi
firmés el Conveni en el seu terme i es convertís en l’única vegada que el seu nom
apareix com a referència d’un tractat internacional.
VIST que el document original es conserva a l’Archivo General de Simancas
(juntament amb els diversos esborranys que s’anaven negociant) encara que
disposem d’una còpia digital i dels resultats d’una investigació sobre el tractat i la
realitat de l’Hospitalet en aquell moment realitzada l’any 2010, mitjançant una Beca
l’Hospitalet, per la investigadora de la ciutat Clara A. Jáuregui.
ATÈS que ens apropem al tricentenari de la finalització de la Guerra de Successió
amb la caiguda de la ciutat de Barcelona i la proclamació del decret de “Nova Planta”
amb la implantació de l’estat centralitzat, d’acord amb el model francès.
ATÈS que a tota Catalunya s’estan començant a preparar molts actes per a l’any
2014 per tal de commemorar el tres-cents aniversari d’aquells fets.
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VIST que la Regidoria de Cultura, mitjançant el Museu de L’Hospitalet i amb la
col·laboració d’entitats ciutadanes, prepara un programa d’activitats vers aquest fet
cabdal de la nostra història, a desenvolupar entre aquest any 2013 i el proper 2014,
coincidint amb la commemoració del 300 aniversari de la caiguda de Barcelona 1714.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Cultura, i amb el dictamen previ de la
Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les Persones.
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el programa d’activitats que en commemorarà el 300 Aniversari
de la signatura del Conveni de L’Hospitalet 1713, de la seva importància com a fet
històric i que remarcarà el paper desenvolupat per la ciutat en aquells moments, que
s’iniciarà al juny de 2013 i es clausurarà l’any següent coincidint amb la
commemoració del 300 aniversari de la caiguda de Barcelona de 1714, i es
concretarà en quatre àmbits de treball, amb el compromís de dotar els crèdits
necessaris en el pressupost corresponent a l’exercici 2014.
ÀMBIT DE PRESENTACIÓ
Centrat en l’acte inaugural mitjançant la presentació de l’alcaldessa de la ciutat i la
conferència d’un especialista reconegut en la matèria.
ÀMBIT HISTÒRIC
Mitjançant una exposició i un seguit de conferències d’especialistes en les diferents
vessants d’aquell moment de la nostra història.
ÀMBIT DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR
Basat en la celebració de diferents jornades festives on s’hi presentin diverses
activitats lúdiques i participatives ambientades en aquella època històrica.
ÀMBIT DE REFLEXIÓ PONT DE DIÀLEG PER SUMAR
Mitjançant tot un seguit de conferències i taules de debat amb la participació de
destacats tècnics i polítics per tal de donar la millor informació i reflexionar sobre el
moment polític que, actualment, viu Catalunya.

SEGON.- CONVIDAR a la ciutadania i a les entitats de la ciutat a gaudir d’aquest
programa d’activitats

TERCER.- DONAR TRASLLAT dels presents acords als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a la Comissió del Memorial de 1714 de la Generalitat de
Catalunya, al Regidor de Govern de Cultura, a la cap de Servei de Cultura, al Director
de Museu de L’Hospitalet i a la Secretària Tècnica de la Junta de Govern Local.
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REGIDORIA D'ESPORTS I JOVENTUT

DICTAMEN 10.PER APROVAR LA PRÒRROGA DE LES ACREDITACIONS
DEL SERVEI VOLUNTARI EUROPEU FINS AL 28 DE DESEMBRE DE 2016.
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 Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 4 de desembre de 2007, va
aprovar l’adhesió al Programa “La Juventud en acción, 2007-2013”, i més
concretament a l’Acció número 2: “Servei voluntari europeu”, segons Decisió número
1719/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de novembre de 2006, i
promogut per la Generalitat de Catalunya (Secretaria de Joventut), així com sol·licitar
l’acreditació corresponent com a Entitat d’enviament i Entitat coordinadora, pel
període de tres anys, prorrogables.
ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 28 d’abril de 2009, va aprovar
l’adhesió al Programa “La Juventud en acción, 2007-2013”, i més concretament a les
Accions número 1, 3, 4 i 5, segons Decisió número 1719/2006/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 15 de novembre de 2006, i promogut per la Generalitat de
Catalunya (Secretaria de Joventut), així com sol·licitar de l’Acció número 2,
l’acreditació corresponent com a Entitat d’Acollida.
ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2011, va
donar conformitat a la pròrroga de la vigència de les acreditacions de l’Oficina Jove
d’Emancipació (Ajuntament de L’Hospitalet), com a Entitat d’acollida, Entitat
coordinadora i Entitat d’enviament, en el marc de l’Acció número 2 de “Servei
voluntari europeu”, del “Programa Juventud en Acción, 2007-2013”, fins el 16 de
novembre de 2012.
ATÈS l’escrit de l’Agència Nacional Espanyola pel “Programa Juventud en Acción”
(Instituto de la Juventud de España), de data 28 de gener de 2013 en el qual es
notifica a aquest Ajuntament, en relació al Programa “La Juventud en acción”, i en
concret a l’Acció número 2 de “Servei voluntari europeu”, que l’Oficina Jove
d’Emancipació (Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat), en el que fa referència a les
seves acreditacions com a entitat d’acollida, d’enviament i coordinadora, seran
vàlides fins el 28 de desembre de 2016.
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CONSIDERANT que continuar prestant el Servei de voluntari europeu, a través de
l’Oficina Jove d’Emancipació, suposa continuar donant suport a la possibilitat que
joves, de 18 a 30 anys, puguin ampliar la seva formació, viure una experiència
intercultural, conèixer diferents realitats i ampliar els coneixements d’un idioma a
través de la participació activa en un projecte de voluntariat i solidaritat, el treball en
equip i la formació en diferents camps.
VIST l’informe emès per la Coordinadora Tècnica de Joventut.
VIST l’informe emès per l’Assessora Jurídica de la Secretaria General.
ATÈS que l’Òrgan competent per l’aprovació d’aquest acte administratiu, és
l’Ajuntament Ple.

VIST l'article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el reglament
d'obres activitats i serveis de les entitats locals.

VIST l'aritcle 123.1.p i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local.

El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Esports i Joventut i amb el dictamen previ
de la Comissió Permanent de Serveis a les Persones relativa a l’aprovació de la
pròrroga de les acreditacions del Servei Voluntari Europeu fins al 28 de desembre del
2016,

ACORDA:

PRIMER.- DONAR CONFORMITAT a la pròrroga de la vigència de les acreditacions
de l’Oficina Jove d’Emancipació – Regidoria d’Esports i Joventut-, de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, com a Entitat d’acollida, Entitat coordinadora i Entitat d’enviament, en el
marc de l’Acció número 2 de “Servei Voluntari Europeu”, del “Programa Juventud en
Acción, 2007-2013”, fins el 28 de desembre de 2016.
SEGON.- FACULTAR al Regidor de Govern d’Esports i Joventut per a la firma de tots
els documents que es derivin de l’anterior acord.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a la Generalitat de Catalunya (Secretaria de
Joventut) per al seu coneixement i per tal que el traslladi a l’Agència Nacional
Espanyola pel “Programa Juventud en Acción 2007-2013”.
QUART.- COMUNICAR aquests acords a l’Àrea d’Alcaldia-Presidència, a la
Secretaria General i a la Regidoria d’Esports i Joventut, de l’Ajuntament de
L’Hospitalet.
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BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 11.PER IMPOSAR SANCIÓ A LA SRA. J.G.V. PER INFRACCIÓ
A LA NORMATIVA SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. IMPORT TOTAL , 300 EUROS. EX. SA 93/12
PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 9675/2012, de 28 de novembre, es va incoar el
present procediment sancionador contra la Sra. J.G.V. per haver incorregut en el
supòsit d’infracció de portar un gos de raça potencialment perillosa sense morrió ni
corretja a la via pública.
VIST que l’ esmentada resolució incoadora i la proposta adjunta, van ser notificades a
la Sra. G.V. en data 20 de desembre de 2012.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de la interessada, dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció de data 11/12/2012 imputada a la Sra. J.G.V. juntament amb la
resolució núm. 9675/2012 de 28 de novembre.
SEGON.- RATIFICAR en tots els termes la proposta de resolució presentada per la
Sra. Instructora i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi relacionen.
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TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter
greu i declarar a la Sra. J.G.V. amb DNI XXXXXXXX domiciliada al carrer
XXXXXXXXXXX d’aquesta ciutat, autora de l’ esmentada infracció , tal i com es
deriva del procediment incoat a l’efecte.
QUART.- IMPOSAR a la Sra. J.G.V., responsable de la comissió de la infracció que
es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat que es dirà:
1).-

Portar el gos potencialment perillós sense morrió ni corretja a la via pública El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU,
► Qualificació definitiva de la sanció 300,- Euros,

CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a les persones interessades
Intervenció General.

i a la

PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR C.G.M. PER INFRACCIÓ DE
DICTAMEN 12.LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT
PERILLOSOS. EXP.SA90/12
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:

ATÈS que mitjançant resolució núm. 9717/2012, de 29 de novembre de 2012, La
Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies va incoar expedient
sancionador contra el Sr. C.G.M., amb domicili al carrer XXXXXXXXXX de Gava, per
infracció de la Llei 10/1999, per portar el gos potencialment perillós sense morrió a la
via pública i no disposar de l’assegurança de responsabilitat civil que es requereix
com a condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos.
VIST que l’esmentada resolució incoadora i la proposta de resolució adjunta, van ser
notificades a l’imputat en data 12 de desembre de 2012.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en l’esmentat termini de 10 dies.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, s’ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
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VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada al Sr. C.G.M. mitjançant resolució núm. 9717/2012 de 29
de novembre.
SEGON.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la
Instructora del procediment en data 7 de gener de 2013 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. C.G.M. , amb domicili al carrer
XXXXXXXX de Gavà , per infracció de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
QUART.- IMPOSAR al Sr. C.G.M., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXX de Gavà,
la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la
quantitat següent:
1. Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica definitivament com a GREU, i es sanciona definitivament amb
150,00.-euros.
2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art.
1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre
general d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos. El que constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei, que es
qualifica definitivament com a GREU, i es sanciona definitivament amb
400,00.- euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i Inspecció i a la Intervenció General.

DICTAMEN 13.PER IMPOSAR SANCIÓ- RECURS DE REPOSICIÓ
POTESTATIU DEL SR W.P.B.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA
TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP.SA49/12
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant resolució núm.8015/2012, de 8 d’octubre, es va incoar el present
procediment sancionador contra el Sr. W.P.B.M. amb domicili al carrer XXXXXXXXXX
de l’Hospitalet, el qual, juntament amb la corresponent proposta de resolució, van ser
objecte de notificació a l’imputat en data 17 d’octubre de 2012, sense que consti la
presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova dintre del termini de
deu dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que, en vista de l’anterior, en data 18 de desembre de 2012, es va prendre
l’acord de Ple núm. U0503/102, pel qual s’imposaven a l’imputat les següents
sancions:
Portar el gos potencialment perillós sense morió ni corretja a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU, i es proposa una sanció de 300,00.-euros.
No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art.
1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre
general d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos. El que constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei, que es
qualifica com a GREU, i es proposa una sanció de 400,00.- euros (art. 11.1 de
la Llei 10/1999).
VIST que l’esmentat acord de Ple va ser notificat a l’imputat en data 27 de desembre
de 2012.
VIST que, amb data 31 de desembre de 2012 (RGE 55500), l’imputat va presentar
una instància del contingut de la qual, -encara que no ho digui explícitament-, s’ha de
concloure que es tracta d’un RECURS DE REPOSICIÓ POTESTATIU contra
l’esmentat acord de Ple.
ATÈS que l’esmentat recurs no aporta cap evidència, fet o prova que rebati o
contradigui la certesa dels fets declarats provats en l’acord de Ple impugnat, ja que es
tracta de manifestacions unilaterals sense cap tipus de suport probatori, encara que
sigui indiciari; tampoc el document adjuntat té cap valor exculpatori perquè es del
mes de juliol de 2012 i, des d’aleshores, l’imputat ha tingut temps més que de sobres
per regularitzar o, si més no, justificar la situació jurídica de l’animal.
VISTOS l’article 108 de la llei 7/1985, RBRL, en relació amb l’article 14 del RDLeg
2/2004, TR de la llei reguladora de les hisendes locals.
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VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT el recurs de reposició interposat per
l’imputat en data 31 de desembre de 2012 contra l’Acord de Ple U0503/102, de 18 de
desembre de 2012, per les raons exposades en el present informe i que a continuació
es reprodueixen:
L’esmentat recurs no aporta cap evidència, fet o prova que rebati o contradigui
la certesa dels fets declarats provats en l’acord de Ple impugnat, ja que es tracta de
manifestacions unilaterals sense cap tipus de suport probatori, encara que sigui
indiciari; tampoc el document adjuntat té cap valor exculpatori perquè es del mes de
juliol de 2012 i, des d’aleshores, l’imputat ha tingut temps més que de sobres per
regularitzar o, si més no, justificar la situació jurídica de l’animal.
SEGON.- RATIFICAR la qualificació dels fets, la determinació de responsabilitats i la
imposició de sancions de l’Acord de Ple núm. U0503/102, de 18 de desembre abans
referides.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, el Sr. W.P.B.M., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- IMPOSAR al Sr. W.P.B.M., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet , les sancions que es relacionen:
1. Portar el gos potencialment perillós sense morió ni corretja a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica definitivament com a GREU, i es sanciona definitivament amb
300,00.-euros.
2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art.
1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre
general d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos. El que constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei, que es
qualifica definitivament com a GREU, i es sanciona definitivament amb
400,00.- euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i a la Intervenció General.
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DICTAMEN 14.PER MODULAR LA SANCIÓ AL SR. W.P.B., IMPOSADA
PER SANCIÓ DE LA LLEI 50/99.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 7500/2012, de 21 de setembre, va incoar-se
expedient sancionador contra el Sr. W.P.B.M., per una infracció de la normativa sobre
protecció d’animals, i que aquesta resolució, juntament amb el Plec de càrrecs, van
ser objecte de notificació en data 27 de setembre de de 2012.
VIST l’informe del negociat de Protecció dels animals, de data 22 d’octubre de 2012,
on es diu que l’imputat va sol·licitar la preceptiva llicència en data 1 d’octubre de
2012; és a dir, amb posterioritat a ser notificat de la resolució d’incoació del rpesentn
procediment sancionador.
ATÈS que l’anterior acredita que l’imputat, -encara que de manera extemporània, ja
que el primer requeriment el va rebre el dia 9 de maig de 2012-, ha complert amb la
legalitat vigent, redreçant la situació jurídica del seu gos.
VIST que l’article 131 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, estableix la proporcionalitat en la
imposició de sancions, com a principi de la potestat sancionadora de les
Administracions Públiques.
VISTA la proposta de la Sra. Instructora, de data 8 de gener de 2013, on proposa
modular l’import de la sanció a imposar per les raons exposades en el seu escrit.
ATÈS el que disposen els arts. 89 i 131 de la llei 30/1992, LRJ-PAC
ATÈS que s’entén convenient aplicar l’esmentat principi en el present supòsit,
donades les circumstàncies abans descrites i que la seva aplicació no causa perjudici
a tercers.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- MODULAR l’ import de la sanció a imposar al Sr. B.M. rebaixant-lo de la
quantitat de 2.404,05.-euros a la suma de CENT CINQUANTA EUROS (150,00.-€)
pels motius següents:
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► El Sr. B. va sol·licitar la preceptiva llicència en data 1 d’octubre de 2012; és a dir,
amb posterioritat a ser notificat de la resolució d’incoació del present procediment
sancionador i encara que de manera extemporània, ha complert amb la legalitat
vigent, redreçant la situació jurídica del seu gos.
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva presentada per la Instructora del
procediment en data 8.01.2013 en el que es modula la sanció a 150 euros.
SEGON.- IMPOSAR al Sr W.P.B.M., amb domicili al carrer XXXXXXXXX de
l’Hospitalet, la quantitat de 150 euros conseqüència de la modulació ja explicada i
motivada en l’acord primer
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la
Instructora i a la Intervenció General.

persona interessada, a la

DICTAMEN 15.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. A.C.Z., PER INFRACCIÓ A
LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. IMPORT TOTAL 550 €. SA 81/12
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:

ATÈS que mitjançant Resolució núm. 9623/2012, de 26 de novembre, es va incoar el
present procediment sancionador.
ATÈS que l’esmentada resolució incoadora i la proposta de resolució adjunta, van ser
notificades a l’imputat en data 10 de desembre de 2012, en el seu domicili del carrer
Juan de Toledo, núm. 21, 3r de l’Hospitalet..
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de l’interessat, dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
Vistos els articles 13.2, 16.1 i 19.2 del RD 1398/1993, de 4 d’agost sobre l’exercici de
la potestat sancionadora.
ATÈS que en data 7 de gener de 2013, la Sra. Instructora va dictar Proposta definitiva
resolució, mantenint en els seus termes la Resolució d’incoació 9623/2012, de 26 de
novembre.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
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VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, s’ajusten a la legalitat vigent.
VISTES les competències resolutòries del PLE, atorgades per l’article 123.1.p) de la
llei 7/1985, LBRL, en relació amb l’article 13.1 de la llei 10/1999, de 30/7, modificada
per l’article 49 de la llei 7/2004, de 18/7, de mesures fiscals i administratives.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada al Sr. A.C.Z., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, mitjançant resolució 9623/2012, de 26 de novembre de 2012.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 3 de desembre de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. A.C.Z., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJPAC.
QUART. - IMPOSAR al Sr. A.C.Z., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, les sancions (2) que es relacionen les quantitats següents:
1. Fets: Portar el gos potencialment perillós sense morrió ni corretja a
la via pública.
Normes infringides: Infracció del l’article 7.3.b) de la Llei 10/1999 de
30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
Proposta de qualificació definitiva: GREU.
Proposta de sanció definitiva: 150,00.-euros
2. Fets: No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es
requereix com a condició indispensable per la tinença de gossos
potencialment perillosos (art. 1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió
d’aquests gossos en el Registre general d’animals de companyia,
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Normes infringides: El que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999 de
30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos. El que constitueix infracció de l’article 7.3.b)
Proposta de qualificació definitiva: GREU.
Proposta de sanció definitiva: 400,00.-euros (art. 11.1 de la Llei
10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i a la Intervenció General

DICTAMEN 16.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. J.A.A.G., PER INFRACCIÓ A
LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. IMPORT TOTAL 300 €. SA 78/12
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:

ATÈS que mitjançant resolució núm. 9624/2012, de 26 de novembre, es va incoar el
present procediment sancionador.
ATÈS que l’esmentada resolució incoadora i la proposta de resolució adjunta, van ser
notificades a l’imputat en data 3 de desembre de 2012, en el seu domicili del carrer
XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet..
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
Vistos els articles 13.2, 16.1 i 19.2 del RD 1398/1993, de 4 d’agost sobre l’exercici de
la potestat sancionadora.
ATÈS que en data 7 de gener de 2013, la Sra. Instructora va dictar Proposta definitiva
resolució, mantenint en els seus termes la Resolució d’incoació 9624/2012, de 26 de
novembre..
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, s’ajusten a la legalitat vigent.
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VISTES les competències resolutòries del PLE, atorgades per l’article 123.1.p) de la
llei 7/1985, LBRL, en relació amb l’article 13.1 de la llei 10/1999, de 30/7, modificada
per l’article 49 de la llei 7/2004, de 18/7, de mesures fiscals i administratives.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada al Sr. J.A.A.G., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, mitjançant resolució 9624/2012, de 26 de novembre de 2012.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 3 de desembre de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. J.A.A.G., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJPAC.
QUART. - IMPOSAR al Sr. J.A.A.G., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
Fets: Portar el gos potencialment perillós sense morrió ni corretja a la
via pública.
Normes infringides: Infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999
de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
Proposta de qualificació definitiva: GREU.
Proposta de sanció definitiva: 300,00.-euros
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i a la Intervenció General.

PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. V.C.M. PER INFRACCIÓ A
DICTAMEN 17.LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. IMPORT TOTAL, 2.404,05 EUROS. EX. SA
95/12 PA
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies núm.
9676/2012, de 28 de novembre, es va incoar el present procediment sancionador
contra el Sr. V.C.M., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXX, de l’Hospitalet, per
una infracció molt greu contra la normativa de protecció dels animals.
VIST que l’ esmentada resolució Decret i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte
de notificació a l’ imputat en data 3 de desembre de 2012, com així consta a la
corresponent diligència de notificació, amb l’advertència de que, de no formular
al·legacions en el termini expressat, la instructora proposaria l’elevació de l’expedient
per a la seva resolució definitiva.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. V.C.M., dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada al Sr. V.C.M., mitjançant resolució núm. 9676/2012 de 28
de novembre.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 15 de gener de 2012 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets als Sr. V.C.M., domiciliat al carrer
XXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per infracció de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre
el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
QUART.– IMPOSAR al Sr. V.C.M., domiciliat al carrer XXXXXXXXXXXXX, de
l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb
la quantitat següent:
a) Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida
per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de
la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret
287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret
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170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
►Sanció definitiva: : 2.404,05.-euros, quantia mínima a imposar segons
l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. V.C.M., domiciliat al carrer
XXXXXXXXXXXX, de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 13.8 de la Llei 50/1999 de 23
de desembre, en relació amb l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la
Instructora i a la Intervenció General.

persona interessada, a la

PER IMPOSAR SANCIO AL SR. J.D.E.B., PER INFRACCIO A
DICTAMEN 18.LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. IMPORT TOTAL 150 €. SA 88/12
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:

ATÈS que mitjançant Resolució núm. 9961/2012, de 7 de desembre, es va incoar el
present procediment sancionador.
ATÈS que l’esmentada resolució i la proposta adjunta, van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació a l’imputat entre els dies 20 de desembre de 2012 i
2 de gener de 2013 (es va deixar una còpia a la bústia); per la qual cosa i als efectes
de l’article 59.5 de la Llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar mitjançant publicació al
BOPB del 16 de gener de 2012 i exposició al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, entre
els dies 8 i 19 de gener de 2013.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de l’interessat, dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
Que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 1 de febrer de 2013, s’ajusten a la legalitat vigent.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 1 de febrer de 2013, s’ajusten a la legalitat vigent.
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ATÈS que en data 17 de desembre de 2012, la Sra. Instructora va dictar Proposta
definitiva resolució, mantenint en els seus termes la Resolució d’incoació 9961/2012,
de 7 de desembre de 2012.
Vistos els articles 13.2, 16.1 i 19.2 del RD 1398/1993, de 4 d’agost sobre l’exercici de
la potestat sancionadora.
VISTES les competències resolutòries del PLE, atorgades per l’article 123.1.p) de la
llei 7/1985, LBRL, en relació amb l’article 13.1 de la llei 10/1999, de 30/7, modificada
per l’article 49 de la llei 7/2004, de 18/7, de mesures fiscals i administratives.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada al el Sr. J.D.E.B., amb domicili a XXXXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, mitjançant resolució núm. 9961/2012, de 07/12/2012.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 17 de desembre de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets (1) al el Sr. J.D.E.B., amb domicili a
XXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per infracció de l’art. 11 de la Llei 10/1999.
QUART. - IMPOSAR el Sr. J.D.E.B., amb domicili a XXXXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
a)

Fets: Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública (parc
públic).

b)

Normes infringides: Infracció de l’article 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30
de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos

c)

Proposta de qualificació definitiva: GREU.

d)

Proposta de sanció definitiva: 150,00.-euros (art. 11 Llei 10/1999).

CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i a la Intervenció General.
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DICTAMEN 19.PER IMPOSAR SANCIO AL SR. S.M.F. PER INFRACCIÓ A
LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. IMPORT TOTAL , 300 EUROS. EX. SA 103/12
PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que en data 21 de desembre de 2012, es va dictar la resolució núm.
10588/2012, per la qual s’incoava expedient sancionador i s’acordava imposar al Sr.
S.M.F., diverses sancions per presumptes infraccions contra la normativa de
protecció als animals. Aquesta resolució, juntament amb la Proposta de resolució
adjunta, van ser notificats personalment al Sr. M.F. en data 16 de gener de 2013, com
així consta a la corresponent diligència de notificació.
VIST que consta la presentació per part de l’imputat, d’un escrit d’al·legacions contra
la Resolució d’incoació abans esmentada, presentat en el registre de l’Ajuntament el
dia 21 de gener de 2013 (RGE 2 3137) i rebut en el Servei de Salut en data 24 de
gener de 2013.
VIST que a la vista del contingut de les dites al·legacions, s’ha emès informeproposta definitiva per part de la Sra. Instructora en data 31 de gener de 2013, on
proposa estimar-les parcialment pels motius que s’exposen en la part dispositiva.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- SOBRESEURE la infracció identificada amb el núm. 2 (assegurança de
responsabilitat civil) que consta a la proposta de resolució de data 21 de desembre de
2012, atès que queda acreditat que el Sr. M.F. havia contractat la pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil que exigeix la llei 10/1999 i que les cobertures
estaven en vigor en la data dels fets.
SEGON.- MANTENIR en els seus termes la Resolució d’incoació núm. 10588/2012,
de 21 de desembre i la proposta de resolució adjunta, pel que fa a la infracció
identificada amb el núm. 1. (portar el gos sense morrió i deslligat), imposant la sanció
proposada en el seu dia:
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TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutiu d’una infracció de caràcter greu
i declarar al Sr. S.M.F. amb DNI XXXXXXXXXX i domiciliat al carrer XXXXXXXXX
d’aquesta ciutat, autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva del procediment
incoat a l’efecte.
QUART.- IMPOSAR al Sr. S.M.F., responsable de la comissió de la infracció que es
descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat que es dirà:
1).-

Portar el gos potencialment perillós sense morrió i deslligat a la via pública El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU,
► Qualificació definitiva de la sanció 300,- Euros,

CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a les persones interessades
Intervenció General.

i a la

DICTAMEN 20.PER IMPOSAR SANCIO AL SR. W.J.G.V., PER INFRACCIO
A LA NORMATIVA SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. IMPORT TOTAL 2404,05 €. SA 89/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 9962/2012, de 7 de desembre , es va incoar el
present procediment sancionador; l’esmentat Decret i el Plec de càrrecs, van ser
objecte de notificació en el domicili de l’imputat en data 20 de desembre de 2012,
com així consta en la corresponent diligència de notificació.
ATÈS que en l’esmentada resolució incoatòria es comunicava l’imputat l’atorgament
d’un termini de 15 dies per a fer al·legacions i proposar prova, amb l’advertència de
que, de no formular al·legacions en el termini expressat, la instructora proposaria
l’elevació de l’expedient per a la seva resolució definitiva.
ATÈS que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en l’esmentat termini de 15 dies.
Vistos els articles 13.2, 16.1 i 19.2 del RD 1398/1993, de 4 d’agost sobre l’exercici de
la potestat sancionadora.
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ATÈS que en data 17 de desembre de 2012, la Sra. Instructora va formular un Ple de
càrrecs, mantenint en els seus termes la Resolució d’incoació 9962/2012, de 7 de
desembre de 2012.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, s’ajusten a la legalitat vigent.
VISTES les competències resolutòries del PLE, atorgades per l’article 123.1.p) de la
llei 7/1985, LBRL, en relació amb l’article 13.1 de la llei 10/1999, de 30/7, modificada
per l’article 49 de la llei 7/2004, de 18/7, de mesures fiscals i administratives.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada al Sr. W.J.G.V., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet mitjançant resolució núm. 9962/2012, de 7 de
desembre de 2012.
SEGON.- RATIFICAR el Ple de càrrecs, presentat per la Instructora del procediment en
data 17 de desembre de 2012 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. W.J.G.V., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per infracció de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre de 2012.
QUART. - IMPOSAR al Sr. W.J.G.V., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida
per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de
la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret
287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret
170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.
b)
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
a)

c)

Proposta de qualificació definitva: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
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d)

Proposta de sanció defintiva: 2.404,05.-euros, quantia mínima a imposar
segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.

CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i a la Intervenció General.

URGÈNCIES

Prèvia declaració d'urgència acordada per unanimitat dels assistents, de conformitat
amb l'article 45.6 del Reglament Orgànic del Ple, i, per tant, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb
el que disposa l'article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el
text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i prèvia justificació de la
urgència per la Sra. Alcaldessa-Presidenta, se sotmeten a debat els punts següents.
En relació amb les propostes que s'han presentat d'urgència, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, primer hauríem de votar la urgència, si no hi ha res en contra per part de cap
grup, aprovaríem tots unànimement la urgència i procediríem a la votació dels tres
dictàmens. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya s’abstindrà de les tres urgències.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Ens abstenim.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, doncs ara sí passem a la segona part del Ple. Sra. Secretària.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

PROPOSTA D’URGÈNCIA 1.- DE L’ALCALDIA PER DETERMINAR
COMPOSICIÓ DELS CONSELLS DELS DISTRICTES DEL MUNICIPI
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

LA
DE

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’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

De conformitat amb el que preveu l’art. 45 apartat 5 del Reglament Orgànic del Ple,
vigent, publicat en el BOP de 12 de gener de 2012, s’efectua la present proposta
d’urgència per tal de ser sotmès al Ple del dia 26 de febrer de 2013. La urgència es
motiva en la necessitat de posar en marxa en el termini més breu possible la
constitució dels Consells de Districte, cosa que exigeix prèviament que el Ple concreti
la composició d’aquests dins del marc de l’art. 33 del Reglament Orgànic de
Participació Ciutadana. Aquest reglament ha estat publicat el 25 de febrer de 2013 al
Butlletí Oficial de la Província, iniciant la seva vigència el dia 26. La necessitat
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d’accelerar el procés de constitució dels Consells dels Districte, òrgans d’existència
obligatòria per aquest municipi sotmès al règim del Títol X de la Llei 71985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 1985, motiva aquesta proposta
d’urgència.
Aquesta alcaldia en exercici de les facultats que li atorga l’article 124.4.k) de la Llei
7/1985, proposa al Ple com a òrgan competent, segons es deriva de l’art. 123.1.c) de
la Llei 7/1985, en relació amb l’article 34.1 del Reglament en relació a la Disposició
Transitòria Segona del Reglament de Participació Ciutadana, l’adopció de l’acord que
es transcriu a continuació:
ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
acordar l’aprovació definitiva del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat., el qual inclou, entre d’altres, la regulació jurídica dels
Consells dels Districtes d’aquesta ciutat.
VIST que el 25 de febrer de 2013 ha estat publicat el text íntegre del Reglament
definitivament aprovat, la qual cosa determina, de conformitat amb la disposició final
del reglament, que la seva vigència s’inicia el dia 26 de febrer de 2013, és a dir, el dia
següent a la seva publicació en el BOP.
VISTA la disposició transitòria segona del Reglament que obliga en el termini màxim
de dos mesos, a comptar des de l’entrada en vigor del reglament, a iniciar el procés
per a la constitució dels òrgans de participació previstos en aquella norma entre els
quals es troben els Consells dels Districtes.
VIST l’article 34 apartat 1 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat que atribueix al Ple la competència per a concretar la
composició de cada Consell de Districte de conformitat amb l’art. 33 de la mateixa
norma que regula la seva composició genèrica
El Ple acorda:
PRIMER.- DETERMINAR la composició del CONSELL DE DISTRICTE I - CENTRE,
SANT JOSEP I SANFELIU- de conformitat amb el detall següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Un regidor designat per
l’alcaldia, a proposta del Portaveu del Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, per ser la llista més votada en les eleccions
municipals de 2011 en l’àmbit territorial del Districte, conforme es determina a
l’art. 31 del Reglament Orgànic de Participació.
c) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: El regidor que designi l’alcaldia,
llevat que el Regidor President del Districte no coincideixi amb el President del
Consell, ja que en aquest cas la vicepresidència correspon al Regidor
President, conforme estableix l’art. 32 del Reglament.
d) VOCALS DEL CONSELL :
• 5 Regidors/es en representació de cadascun dels grups
polítics municipals:
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•
•
•
•
•
•

•

a. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya.
b. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit Popular de
Catalunya.
c. 1 Regidor/a en representació del Grup de Convergència i
Unió.
d. 1 Regidor/a en representació del Grup d’Iniciativa Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
e. 1 Regidor/a en representació del Grup de Plataforma per
Catalunya.
1 representant de l’Associació de Veïns del barri Centre
1 representant de l’Associació de Veïns del barri Sant Josep
1 representant de l’Associació de Veïns del barri Sanfeliu
1 Representant del Consell Municipal de Serveis Socials
1 Representant del Consell Escolar Municipal
27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin
a terme activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per
l’assemblea conforme preveu l’art. 34.4.f) i 34.5 del Reglament.
5 membres designats entre veïns/es o entitats que portin a
terme una tasca significativa designats pel Regidor President del
Districte per mitjà de la resolució que fixi la composició final del
Consell.

e) SECRETARI DEL CONSELL: El designat per l’alcaldia de conformitat amb
l’art. 35 del Reglament.
SEGON.- DETERMINAR la composició del CONSELL DE DISTRICTE II –
COLLBLANC-LA TORRASSA - de conformitat amb el següent detall:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE Un regidor designat per
l’alcaldia, a proposta del Portaveu del Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, per ser la llista més votada en les eleccions
municipals de 2011 en l’àmbit territorial del Districte, conforme es determina a
l’art. 31 del Reglament Orgànic de Participació.
c) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: El regidor que designi l’alcaldia,
llevat que el Regidor President del Districte no coincideixi amb el President del
Consell, ja que en aquest cas la vicepresidència correspon al Regidor
President, conforme estableix l’art. 32 del Reglament.
d) VOCALS DEL CONSELL :
• 5 Regidors/es en representació de cadascun dels grups
polítics municipals:
a. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya.
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•
•
•
•
•
•

•

b. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit Popular de
Catalunya.
c. 1 Regidor/a en representació del Grup de Convergència i
Unió.
d. 1 Regidor/a en representació del Grup d’Iniciativa Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
e. 1 Regidor/a en representació del Grup de Plataforma per
Catalunya.
1 representant de l’Associació de Veïns del barri de Collblanc
1 representant de l’Associació de Veïns del barri de La
Torrassa
1 Representant del Consell Municipal de Serveis Socials
1 Representant del Consell Escolar Municipal
1 Representant de la Comissió de Seguiment del Pla Integral
de Collblanc-La Torrassa
27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin
a terme activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per
l’assemblea conforme preveu l’art. 34.4.f) i 34.5 del Reglament.
5 membres designats entre veïns/es o entitats que portin a
terme una tasca significativa designats pel Regidor President del
Districte per mitjà de la resolució que fixi la composició final del
Consell.

e) SECRETARI DEL CONSELL: El designat per l’alcaldia de conformitat amb
l’art. 35 del Reglament.
TERCER.- DETERMINAR la composició del CONSELL DE DISTRICTE III – SANTA
EULÀLIA - de conformitat amb el següent detall:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Un regidor designat per
l’alcaldia, a proposta del Portaveu del Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, per ser la llista més votada en les eleccions
municipals de 2011 en l’àmbit territorial del Districte, conforme es determina a
l’art. 31 del Reglament Orgànic de Participació.
c) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: El regidor que designi l’alcaldia,
llevat que el Regidor President del Districte no coincideixi amb el President del
Consell, ja que en aquest cas la vicepresidència correspon al Regidor
President, conforme estableix l’art. 32 del Reglament.
d) VOCALS DEL CONSELL :
• 5 Regidors/es en representació de cadascun dels grups
polítics municipals:
a. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya.
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•
•
•
•

•

b. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit Popular de
Catalunya.
c. 1 Regidor/a en representació del Grup de Convergència i
Unió.
d. 1 Regidor/a en representació del Grup d’Iniciativa Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
e. 1 Regidor/a en representació del Grup de Plataforma per
Catalunya.
1 representant de l’Associació de Veïns del barri de Santa
Eulàlia
1 Representant del Consell Municipal de Serveis Socials
1 Representant del Consell Escolar Municipal
27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin
a terme activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per
l’assemblea conforme preveu l’art. 34.4.f) i 34.5 del Reglament.
3 membres designats entre veïns/es o entitats que portin a
terme una tasca significativa designats pel Regidor President del
Districte per mitjà de la resolució que fixi la composició final del
Consell.

e) SECRETARI DEL CONSELL: El designat per l’alcaldia de conformitat amb
l’art. 35 del Reglament.
QUART.- DETERMINAR la composició del CONSELL DE DISTRICTE IV – LA
FLORIDA-LES PLANES- de conformitat amb el següent detall:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Un regidor designat per
l’alcaldia, a proposta del Portaveu del Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, per ser la llista més votada en les eleccions
municipals de 2011 en l’àmbit territorial del Districte, conforme es determina a
l’art. 31 del Reglament Orgànic de Participació.
c) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: El regidor que designi l’alcaldia,
llevat que el Regidor President del Districte no coincideixi amb el President del
Consell, ja que en aquest cas la vicepresidència correspon al Regidor
President, conforme estableix l’art. 32 del Reglament.
d) VOCALS DEL CONSELL :
• 5 Regidors/es en representació de cadascun dels grups
polítics municipals:
a. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya.
b. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit Popular de
Catalunya.
c. 1 Regidor/a en representació del Grup de Convergència i
Unió.
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•
•
•
•
•
•

•

d. 1 Regidor/a en representació del Grup d’Iniciativa Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
e. 1 Regidor/a en representació del Grup de Plataforma per
Catalunya.
1 representant de l’Associació de Veïns del barri de La Florida
1 representant de l’Associació de Veïns del barri de Les Planes
1 Representant del Consell Municipal de Serveis Socials
1 Representant del Consell Escolar Municipal
1 Representant de la Comissió de Seguiment del Pla Integral
de La Florida-Pubilla Casas
27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin
a terme activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per
l’assemblea conforme preveu l’art. 34.4.f) i 34.5 del Reglament.
4 membres designats entre veïns/es o entitats que portin a
terme una tasca significativa designats pel Regidor President del
Districte per mitjà de la resolució que fixi la composició final del
Consell.

e) SECRETARI DEL CONSELL: El designat per l’alcaldia de conformitat amb
l’art. 35 del Reglament.
CINQUÈ.- DETERMINAR la composició del CONSELL DE DISTRICTE V – PUBILLA
CASES-CAN SERRA- de conformitat amb el següent detall:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Un regidor designat per
l’alcaldia, a proposta del Portaveu del Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, per ser la llista més votada en les eleccions
municipals de 2011 en l’àmbit territorial del Districte, conforme es determina a
l’art. 31 del Reglament Orgànic de Participació.
c) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: El regidor que designi l’alcaldia,
llevat que el Regidor President del Districte no coincideixi amb el President del
Consell, ja que en aquest cas la vicepresidència correspon al Regidor
President, conforme estableix l’art. 32 del Reglament.
d) VOCALS DEL CONSELL :
• 5 Regidors/es en representació de cadascun dels grups
polítics municipals:
a. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya.
b. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit Popular de
Catalunya.
c. 1 Regidor/a en representació del Grup de Convergència i
Unió.
d. 1 Regidor/a en representació del Grup d’Iniciativa Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
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•
•
•
•
•
•

•

e. 1 Regidor/a en representació del Grup de Plataforma per
Catalunya.
1 representant de l’Associació de Veïns del barri de Pubilla
Cases
1 representant de l’Associació de Veïns del barri de Can Serra
1 Representant del Consell Municipal de Serveis Socials
1 Representant del Consell Escolar Municipal
1 Representant de la Comissió de Seguiment del Pla Integral
de La Florida-Pubilla Casas
27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin
a terme activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per
l’assemblea conforme preveu l’art. 34.4.f) i 34.5 del Reglament.
4 membres designats entre veïns/es o entitats que portin a
terme una tasca significativa designats pel Regidor President del
Districte per mitjà de la resolució que fixi la composició final del
Consell.

e) SECRETARI DEL CONSELL: El designat per l’alcaldia de conformitat amb
l’art. 35 del Reglament.
SISÈ.- DETERMINAR la composició del CONSELL DE DISTRICTE VI –
BELLVITGE-GORNAL - de conformitat amb el següent detall:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Un regidor designat per
l’alcaldia, a proposta del Portaveu del Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, per ser la llista més votada en les eleccions
municipals de 2011 en l’àmbit territorial del Districte, conforme es determina a
l’art. 31 del Reglament Orgànic de Participació.
c) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: El regidor que designi l’alcaldia,
llevat que el Regidor President del Districte no coincideixi amb el President del
Consell, ja que en aquest cas la vicepresidència correspon al Regidor
President, conforme estableix l’art. 32 del Reglament.
d) VOCALS DEL CONSELL :
• 5 Regidors/es en representació de cadascun dels grups
polítics municipals:
a. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya.
b. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit Popular de
Catalunya.
c. 1 Regidor/a en representació del Grup de Convergència i
Unió.
d. 1 Regidor/a en representació del Grup d’Iniciativa Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
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•
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e. 1 Regidor/a en representació del Grup de Plataforma per
Catalunya.
1 representant de l’Associació de Veïns del barri de Bellvitge
1 representant de l’Associació de Veïns del barri del Gornal
1 Representant del Consell Municipal de Serveis Socials
1 Representant del Consell Escolar Municipal
1 Representant de la Comissió de Seguiment del Projecte
Urban Gornal
27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin
a terme activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per
l’assemblea conforme preveu l’art. 34.4.f) i 34.5 del Reglament.
5 membres designats entre veïns/es o entitats que portin a
terme una tasca significativa designats pel Regidor President del
Districte per mitjà de la resolució que fixi la composició final del
Consell.

e) SECRETARI DEL CONSELL: El designat per l’alcaldia de conformitat amb
l’art. 35 del Reglament.
SETÈ.- REQUERIR els Portaveus dels Grups Polítics Municipals per tal que, en el
termini màxim de 5 dies hàbils a comptar del present acord, comuniquin a l’alcaldia
presidència, per conducte de la Secretaria General del Ple, els membres que en
representació dels seus respectius grups hagin de proveir els càrrecs que els hi
corresponen en els Consells de Districte.
VUITÈ.- REQUERIR els Regidors Presidents de cadascun dels districtes per tal que
dins dels terminis previstos a l’art. 34 del Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat procedeixin a efectuar els tràmits necessaris
per a la provisió dels llocs de vocals dels respectius Consells de Districte, conforme la
composició aprovada en el present acord, als efectes de procedir a la determinació
de la seva composició nominal.
NOVÈ.- DETERMINAR que els Presidents dels Consells de Districte hauran de
convocar la sessió constitutiva dels seus respectius Consells en el termini més breu
possible un cop finalitzades les tasques relatives a la determinació nominal de la
composició del Consell.
DESÈ.- TRASLLADAR el present acord als Grups Polítics Municipals, a les
Coordinacions dels Districtes, als seus Regidors Presidents, a la Gerència, al Gabinet
de l’Alcaldia i a la Secretaria General del Ple per al seu coneixement i als efectes
adients.
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HISENDA I RECURSOS GENERALS

PROPOSTA D’URGÈNCIA 2.- RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIO
DE CREDITS NÚM. 12 DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2013,
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 40/2013 EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
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’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de transferència de crèdits d’acord amb el que
es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals,
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit num. 12 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 40/2013 en la modalitat de
Transferència de crèdits per import total de 3.324.159,44 euros, d’acord amb el detall
que figura a l’expedient i amb el resum següent :

…/…

58

ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
0,00
0,00 92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03
149.997,57
0,00 18.953.246,60
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 3.629.985,79
0,00 75.620.856,84
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
0,00
0,00
2.421.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
0,00
0,00
1.108.000,00
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
TOTAL
202.355.080,71 27.922.146,69
0,00 230.277.227,40
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.032.732,85 3.033.330,03
77.458.172,85 1.355.867,45
5.600.000,00
-10.975,62
16.983.735,91 2.491.047,03
300.000,00
0,00
9.358.000,00 20.652.841,05
6.622.439,10
389.061,13
8.000.000,00
10.975,62
202.355.080,71 27.922.146,69

0,00 81.066.062,88
0,00 78.814.040,30
0,00
5.589.024,38
0,00 19.474.782,94
0,00
300.000,00
-3.324.159,44 26.686.681,61
3.324.159,44 30.010.841,05
0,00
7.011.500,23
0,00
8.010.975,62
0,00 256.963.909,01

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

PROPOSTA D’URGÈNCIA 3.- RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIO
DE CREDITS NÚM. 13 DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2013,
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 41/2013 EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
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’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
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ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de transferència de crèdits d’acord amb el que
es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit num. 13 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 41/2013 en la modalitat de
Transferència de crèdits per import total de 254.637,11 euros, d’acord amb el detall
que figura a l’expedient i amb el resum següent :
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
0,00
0,00 92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03
149.997,57
0,00 18.953.246,60
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 3.629.985,79
0,00 75.620.856,84
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
0,00
0,00
2.421.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
0,00
0,00
1.108.000,00
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
0,00 24.142.163,33
TOTAL
202.355.080,71 27.922.146,69
0,00 230.277.227,40
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.032.732,85 3.033.330,03
77.458.172,85 1.355.867,45
5.600.000,00
-10.975,62
16.983.735,91 2.491.047,03
300.000,00
0,00
9.358.000,00 20.652.841,05
6.622.439,10
389.061,13
8.000.000,00
10.975,62
202.355.080,71 27.922.146,69

0,00 81.066.062,88
0,00 78.814.040,30
0,00
5.589.024,38
0,00 19.474.782,94
0,00
300.000,00
-254.637,11 29.756.203,94
254.637,11 30.010.841,05
0,00
7.011.500,23
0,00
8.010.975,62
0,00 260.033.431,34

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

DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 21.DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, AMB ELS NÚMEROS DEL 295 DE
DATA 21 DE GENER DE 2013 AL 1385 DE 15 DE FEBRER DE 2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna compte dels
decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents d’alcaldia i regidors
de govern en l’exercici de les competències delegades que comprenen del núm. 295
de data 21 de gener de 2013 al núm. 1385 de 15 de febrer de 2013.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.
DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 22.DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
A LES SESSIONS NÚM. 4 DE 29 DE GENER I NÚM. 5, 6 I 7 DE 5,12 I 19 DE
FEBRER DE 2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics municipals.
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Les sessions són les corresponents als números 4, 5, 6 i 7 de 29 de gener, 5, 12 i 19
de febrer de 2013, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, PP, CiU, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSC-PM, PP,
CiU, ICV-EUiA, número 23, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, té la paraula la Sra. Dolors Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. El 8 de març és una bona data per reflexionar en tot allò que
hem aconseguit i el que encara ens falta per arribar a la igualtat material entre homes
i dones. Hores d’ara, la discriminació entre homes i dones lamentablement persisteix i
de vegades de manera flagrant, d’altres de forma més subtil, però hores d’ara les
dones continuem en desigualtat de condicions respecte dels homes, en tots els
àmbits de la vida laboral, política, social, etc. Assolir una societat igualitària entre els
sexes, òbviament és responsabilitat de tots i de totes i, no obstant això, és des de les
administracions que hem d’impulsar totes aquelles mesures que siguin necessàries
per eradicar les discriminacions per raons de gènere. Cal impulsar doncs, projectes i
programes que donin suport a la igualtat d’oportunitats i és des de l’administració
municipal que ens hem de comprometre a impulsar les polítiques que siguin
necessàries per tal de caminar cap a la igualtat formal i material entre homes i dones.
Per tant, sigui dit que proposem impregnar a l’administració municipal del principi
d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones; incrementar la presència i la participació
de les dones a tots els àmbits de la vida social; fomentar, com no, una cultura
igualitària; tenir una especial atenció a les necessitats específiques de les dones,
tenint en compte la seva discriminació i cal també l’abordatge integral de les
violències per raó de gènere.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, és una moció conjunta de tots els grups, a excepció de Plataforma per
Catalunya, Sr. Ordóñez, pel seu posicionament.
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SR. ORDÓÑEZ
Votarem favorablement en aquesta moció.

SR. ALCALDESSA
D’acord, passem al següent apartat.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 23; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 23.-

DE SUPORT AL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.

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

ATÈS que l’any 1977, l’Assemblea General de les Nacions Unides va convidar a tots
els Estats Membre a proclamar un dia a l’any - el 8 de març - per a commemorar la
defensa per als drets de les dones sorgit al segle XIX, fruït d’un mon industrialitzat,
expansionista i de canvis ideològics, que reivindicava millors condicions de treball i de
vida, de drets polítics i manifestacions en favor de la pau i la igualtat.
I va exhortar a que aquests Estats Membre contribuïssin a crear les condicions
favorables per a l’eliminació de les desigualtats entre els sexes i la plena participació
de les dones en el procés de desenvolupament social.
ATÈS que a partir de la IV Conferència Mundial de les Nacions Unides, celebrada a
l’any 1995, es va adoptar la trasnversalització com a referència de la necessitat de
que els poders públics incorporin la dimensió de gènere en totes les seves
actuacions.
ATÈS que el principi d’igualtat és assumit per la Unió Europea per mitjà de la
Comunicació de la Comissió 96/67, de 21 de febrer de 1996. I apareix plasmat a
l’article 3.2 del Tractat de la Unió Europea, amb l’objectiu d’eradicar les desigualtats
entre dones i homes a totes les accions comunitàries. Drets que també es consagren
a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea de l’any 2000, principi
d’igualtat de tracte en tots els àmbits, als seus articles 21 i 23.
ATÈS que a l’article 14 de la Constitució Espanyola de 1978 es fa un reconeixement
formal, declarant que “els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui existir
discriminació alguna per raó de... sexe.” Aquest precepte diferencia dos drets: un dret
genèric a la igualtat que vincula als poders públics a oferir un tractament igualitari
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davant de situacions no igualitàries i, un dret a la no discriminació, que com a
qualificació del principi d’igualtat, prohibeix les diferències de tracte fonamentades en
factors històrics de segregació i marginació que han situat a determinats col·lectius de
la població en posicions desavantatjoses, i que tenen com a finalitat aconseguir la
paritat de tracte i eliminar les situacions d’inferioritat.
ATÈS que la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i
homes (endavant LOI), apareix en la nostra realitat legal per donar un impuls
normatiu a l’aplicació pràctica de la necessària igualtat efectiva i no discriminació per
raó de sexe.
Amb l’adopció de la LOI es dóna compliment a les directives europees que obliguen
prendre mesures per incorporar la valoració de l’impacte de gènere dins la normativa
espanyola. En especial a les directives següents: Directiva 2006/54/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relativa a l’aplicació de la igualtat de
tracte i d’oportunitats entre dones i homes al món laboral i d’ocupació (refundició);
Directiva 2002/73Ce del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de setembre de
2002, per la qual es modifica la directiva 76/207/CEE del Consell, relativa a l’aplicació
del principi d’igualtat de tracte al món laboral i d’ocupació; i Resolució del Parlament
Europeu 2007/2065/INI , de 27 de setembre de 2007.
ATÈS que un any més a la nostra ciutat commemorem aquesta data, el 8 de març,
Dia Internacional de les Dones, establert com a símbol arreu del món del
reconeixement a la reivindicació de drets i llibertats de les dones com a persones i
ciutadanes. També ens recorda que, inclús en els països més avançats i
democràtics, resta molt per fer en el terreny de l’equitat de gènere i un llarg camí per
recórrer per aconseguir una societat lliure de sexisme.
ATÈS que tenim el deure de continuar la tasca desenvolupada en defensa de la
igualtat de drets entre homes i dones persones de tot el món.
ATÈS que l’actual crisi econòmica ens obliga a estar vigilants per que no interceptin
els avenços en termes d’igualtat en el mercat de treball .
ATÈS que en la nostra societat encara persisteixen manifestacions de desigualtat que
afecten les dones en els diferents àmbits de la vida quotidiana.
ATÈS que l’Ajuntament de L’Hospitalet ha impulsat a través del Programa de la Dona
i en aplicació de la transversalitat, el Pla Municipal per a la Igualtat de Gènere 20112015, on figuren com a eixos estratègics de treball:
 Impregnar a l’administració municipal del principi d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes.
 Incrementar la presència i la participació de les dones.
 Fomentar una cultura igualitària.
 Atenció a les necessitats específiques de les dones.
 Abordatge integral de les violències per raó de gènere.
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ATÈS que l’Ajuntament de L’Hospitalet ha treballat, treballa i seguirà treballant per
impulsar polítiques de prevenció, sensibilització i formació per educar a la ciutadania,
a les famílies i a les escoles en valors dins de la igualtat de gènere.
Els grups polítics del PSC-PM, PP, CiU, ICV-EUiA, proposen a l'Ajuntament en Ple,
l'adopció dels següents acords:
PRIMER: Donar suport al Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, i als actes
organitzats a la ciutat amb motiu d’aquesta Commemoració.
SEGON: Desenvolupar, dins del marc de competències municipals, recursos i
mesures dirigides a aconseguir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
TERCER: Refermar-nos en les polítiques de desenvolupament de projectes i serveis
específics, tant d’atenció com de prevenció, que ajudin a construir una societat
igualitària.
QUART: Demanar a les institucions supramunicipals que continuïn aportant recursos
per atendre les greus problemàtiques derivades de la precarietat econòmica i social
dels col·lectius femenins més vulnerables.
CINQUÈ: Facilitar al Consell Municipal de Serveis Socials, en especial a la Taula
Sectorial de les Dones, recursos per fomentar la participació d’entitats i associacions
per tal d’aconseguir una ciutat defensora dels valors d’equitat.

PSC-PM, PP, ICV-EUiA

En relació amb les mocions presentades pels Grups Municipals del PSC-PM,
PP, ICV-EUiA, números 24 i 25, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva explicació té la paraula el Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de la moció número 24, la que fa referència a
l’estació de Bellvitge i Gornal, aquesta és una qüestió que com vostès saben ja hem
tractat en diverses ocasions en aquest Ple i que fins i tot en el mes de març de 2011
vam fer una declaració tots els grups municipals que estàvem en aquell moment en el
Consistori, davant del que va ser anunci de l’ajornament del projecte de soterrament
de les vies del túnel de l'Hospitalet, de la línia de Vilanova. En aquell moment i una
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vegada fetes totes les obres que van suposar el pas de l’AVE per la nostra ciutat, hi
havia un compromís que immediatament després aquest soterrament s’iniciaria amb
el seu projecte i el seu desenvolupament i, per tant, diguéssim, es va fer una millora
en aquell moment a l’estació de Bellvitge i Gornal, que teòricament havia de donar un
servei determinat durant el poc temps que havia d’estar en servei, fins que es posés
en marxa la nova circulació de trens soterrats.
A la vista d’aquell endarreriment “sine die”, que se’ns va anunciar en l’any 2011, hem
mantingut diferents reunions, hem fet múltiples gestions amb ADIF, en aquest cas,
que és l’ens gestor de les estacions, de les infraestructures, per tal que a la vista que
aquest endarreriment no sabíem fins quan ens podria portar, pensem que no era
raonable que una estació amb el trànsit i amb el tràfic de persones que té aquesta
estació de Bellvitge i Gornal, que no tingués un nivell d’accessibilitat adequat en els
temps que corren i que, a més a més, seria homologable en el conjunt d’estacions
que hi ha en aquest recorregut d’aquesta mateixa línia.Fruit de totes aquestes
reunions, hem fet reunions a diferents nivells amb els representants d’ADIF i fins i tot
en el mes de juliol vam mantenir una reunió a la regidoria del districte de BellvitgeGornal, amb el regidor del districte, amb representants d’ADIF i els membres de la
Coordinadora d’Entitats del Gornal i l’Associació de Veïns de Bellvitge, on va haver-hi
un compromís per part d’ADIF que en el mes d’octubre de l’any 2012, se’ns
presentaria una possibilitat de solució en aquesta, diguéssim, anomalia.
Vist que estem en el mes de febrer, que no ha hagut manera de poder concretar
aquesta trobada i aquest projecte de millora d’aquesta estació i fer-la accessible pels
milers de persones que utilitzen aquesta estació, no ja només de persones amb
discapacitat o amb problemes de mobilitat, sinó fins i tot viatgers del propi tren que
arrosseguen maletes o alguna persona que vagi amb un carret d’una criatura o
qualsevol element d’aquest tipus, el que hem pensat és portar aquesta moció en el
Ple, no tant per fer gestions, que ja es fan i continuarem fent, sinó per, diguéssim,
afegir una major pressió, un major nivell de pressió, en aquest cas a nivell polític, per
tal d’aconseguir que se solucioni d’una vegada per totes aquest tema, sobretot,
insisteixo, tenint en compte que no tenim una data pel tema del túnel de Vilanova, pel
pas per la nostra ciutat.
L’altra moció, la número 25, té a veure amb un anunci de fa escassos dies, per part
del Conseller de Territori, d’un nou endarreriment en la posada en marxa de la línia 9
del metro, en aquest cas, se’ns va anunciar fins l’any 2016. Aquest va ser un anunci
que jo crec que ens va sorprendre a tots, perquè tampoc fa tant que el mateix govern
de la Generalitat havia confirmat que continuava el calendari tal i com estava previst i
que aquesta línia de metro es posaria en marxa en l’any 2014. A més a més, avui
estem en aquest Ple i justament en aquestes dates estem coincidint amb la
celebració del Mobile World Congress, on estem veient que la mobilitat és un element
essencial en el desenvolupament, en aquest cas, d’aquesta fira. Però jo crec que hi
ha un element que és cabdal, en moments com els actuals, que tots som conscients
de les dificultats econòmiques de les administracions, on sabem que no podem dir a
tot que sí i qualsevol cosa que es plantegi mínimament raonable, tirar-la endavant, sí
que sembla clar que hem de seleccionar molt bé on destinem els diners públics i on
posem l’accent a l’hora de fer les inversions.
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Mirin, l’aeroport del Prat, dels aeroports raonablement importants d’Europa, és l’únic
que no té metro, és l’únic, en un moment en què tenim molt clar que o els territoris
són competitius o les economies s’enfonsaran i, per tant, el nivell de patiment de la
gent anirà en la direcció contrària de la que volem, és a dir, cada vegada aquest nivell
de patiment serà més gran, el que hem de fer són inversions i inversions productives i
tenim molt clar que tenir la línia 9 del metro que enllaci amb l’aeroport del Prat, que
enllaci amb la Fira i que faci amb la seva intersecció, amb les tres línies de metro que
significa l’intercanviador a la Torrassa amb la línia 1, a Collblanc amb la línia 5 i a
Zona Universitària amb la línia 3, això faria una línia de metro, no només de transport
de viatgers per dins de la ciutat, sinó que és un element de dinamització econòmica,
d’expansió econòmica, pensem que no és una inversió per a la ciutat de l'Hospitalet,
és una inversió de país, que en aquest moment el que fa és posar en valor
l’economia i posar en valor altres inversions, com la Fira, on s’està jugant, aquí sí, el
futur d’aquest país.
Per tant, malgrat el moment econòmic que vivim, malgrat les dificultats i les pròpies
manifestacions del Conseller Vila, on el que posava de manifest era que el problema
era la inversió de 250 milions d’euros, per posar en marxa aquesta línia de tren,
creiem que és indispensable posar-la en marxa el més aviat possible i, evidentment,
mai més enllà del 2014 i, és més, jo els hi diria, si és possible, abans de la celebració
del pròxim Mobile World Congress a l’any 2014, en el febrer del 2014, això seria el
que seria absolutament desitjable. Tenim molt clar que governar, en aquests
moments i més que mai, és prioritzar i ens sembla que una prioritat absolutament
irrenunciable, és posar en marxa aquesta línia de metro, com a mínim des de zona
universitària fins a l’aeroport del Prat.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río, per fer també alguna aportació a la presentació de les mocions.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Dado que son dos mociones que al final se juntaron en
una, de ahí que yo también intervenga en este debate. Para el Partido Popular y
entiendo que para tanto para el Partido Socialista, la finalización de la línea 9 de
metro, es una obra fundamental para la ciudad y también para el conjunto de
Cataluña, porque no sólo afecta a nuestro desarrollo económico como ciudad, sino
que afecta también al desarrollo económico del conjunto de Cataluña. Y la decisión
adoptada por el gobierno de la Generalitat, pues ha creado gran preocupación en el
tejido empresarial de nuestra ciudad y así también se ha manifestado la Asociación
Empresarial del Baix Llobregat y de Hospitalet y también la propia Cámara de
Comercio, han mostrado esa preocupación por ese retraso de una obra fundamental,
como es la línea 9 de metro, hasta el 2016.
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Nosotros lo que hemos pedido al Gobierno de la Generalitat es que reconsidere esta
decisión, es muy importante para nuestra ciudad, es muy importante para el área
metropolitana, es muy importante para el conjunto de Cataluña y, desde luego, que
retome la construcción, la finalización de la línea 9 de metro para el 2014, como una
prioridad fundamental para el desarrollo económico de Hospitalet y de Catalunya.

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

SR. ORDÓÑEZ
Bé, Plataforma per Catalunya votarà favorablement la moció 24 i també la moció 25 i
no volem estar de dir que des de Plataforma lamentem molt que el Conseller de
Territori i Sostenibilitat hagi anunciat aquest endarreriment de tres anys en la posada
en marxa de la línia 9, entre Collblanc i l’aeroport. Abans de res, dir que el nostre
grup no es creu que en tres anys estarà posada en marxa aquesta línia i estem
segurs que encara, que esperem equivocar-nos, dintre de tres anys estarem portant
una moció, qualsevol dels grups aquí presents, al Ple de l’Ajuntament sol·licitant la
posada en marxa de la línia 9 i recordant-li al Conseller de Territori de torn les
paraules del Sr. Vila.
La caiguda en la inversió en l’obra pública, per nosaltres no justifica aquesta decisió,
ja que la línia 9 hauria de ser una de les prioritats en inversió de la Generalitat, ja que,
com bé es deia a la moció, és certament trist que Barcelona sigui la única ciutat
europea important que no compta amb una connexió directa entre la ciutat i
l’aeroport, mitjançant metro o ferrocarril. I, òbviament, vist des d’un àmbit purament
local de l'Hospitalet, la construcció de la línia 9 suposaria per a la ciutat un
desenvolupament econòmic importantíssim, no tan sols per a la zona de la plaça
Europa, com vostès remarquen contínuament, sinó per a tot el conjunt de la ciutat.

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

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sobre la moció de l’abaixador de Bellvitge-Gornal, nosaltres
ens felicitem de la presentació d’aquesta moció, també ens felicitem de l’acceptació
d’una proposta additiva al punt segon de la dita moció, en la que nosaltres
presentàvem la proposta de la col·locació d’escales automàtiques per accedir a la
sala inferior de taquilles i a les andanes, ha estat acceptada pel grup socialista, per
tant, nosaltres ens congratulem. Però també hem de dir que aquesta moció tracta
d’un tema que des de Convergència i Unió venim reforçant la nostra demanda,
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perquè el que proposa aquesta moció sigui complert. És a dir, ja a l’any 2008, des del
Parlament de Catalunya, el grup polític de Convergència i Unió va fer una proposta
de resolució, en la qual demanava l’accessibilitat a les estacions de l'Hospitalet,
donada la manca, perquè no és una manca d’accessibilitat, sinó que és una
accessibilitat penosa, és penosa.
Per tant, nosaltres, ja dic, ens congratulem d’això i també he de dir que en aquest Ple
en l’any 2010, el 23 de novembre, vam presentar una moció demanant ascensor per
comunicar ambdós barris, el de Bellvitge-Gornal, i va ser rebutjada. De tota manera,
com que és un tema que nosaltres estem d’acord, votarem a favor, evidentment, i
amb les ganes que tot el problema quedi resolt, perquè, escolti, avui en dia l’accés a
l’estació, l’accessibilitat, han posat unes plataformes, sí, però per exemple la
plataforma que puja des de les taquilles a l’andana de Vilanova, no hi és, no existeix,
no està, està la guia, però no hi és i les altres plataformes no gairebé funcionen.
A més a més, avui dia per avui, sense haver escales automàtiques, no hi ha
passamà, només hi ha passamà a una banda de la paret per accedir a la sala de
taquilles, hi ha un passamà, però a l’altre costat no hi ha passamà, entenc que hi ha
una rampa i que no es pot posar un passamà, però sí que es pot posar un passamà,
per exemple, enmig de l’escala, perquè clar, quan un baixa, els altres pugen i
aleshores has de cedir el pas als que pugen o als que baixen, sense tenir la
possibilitat de gaudir d’un passamà, tenint en compte que és una escala que té una
pendent de 40 graus, hi ha 33 escalons en un cantó i 36 a l’altre cantó, malgrat que
en estat d’11 escalons amb descansillos, manquen, fins i tot, els passamans
corresponents, o sigui, que és penós, penós, penós, i presentant aquesta moció
nosaltres valorem, la volem moltíssim i esperem que no quedi en l’oblit. Moltes
gràcies.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de l’altre moció, nosaltres volem fer tot un seguit
de consideracions que no s’han dut a terme. Aquesta línia 9 del metro és certament
una línia important, com es deia aquí una línia important per a la ciutat de l'Hospitalet,
també per a l’àrea metropolitana i pel que representa de connexió de l’aeroport amb
la ciutat de Barcelona i tota l’àrea metropolitana estrictament. Aquesta és una línia de
metro rellevant, que es va projectar en els darrers governs Pujol i, per tant, vol dir
abans del 2003, que va iniciar-se llavors, i que a dia d’avui ens trobem amb un nou
retardament, podríem dir, un nou, perquè n’hi ha hagut d’altres, plantejats pel govern
de Catalunya. Un aplaçament que va començar potser segurament d’una forma
important, quan el govern tripartit va fer una revisió del conjunt de l’obra i això va
significar un retard molt rellevant de la mateixa. Però a mi m’agradaria situar les
coses amb tota la seva dimensió i si bé és cert que aquesta és una línia important per
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a la nostra zona i que, per tant, no ens sentiran a dir pas a nosaltres, al contrari, sí
que és important també saber per què succeeix o per què s’anuncien aquestes
coses.
Avui vostès ens porten sobre la taula altres mocions, en les quals, per exemple,
alguna d’elles parla que no hi hagi la disminució d’una paga als funcionaris públics de
la Generalitat, per tal de fer front a la situació de dificultat econòmica i de restricció
pressupostària que ens ve obligada, no per Europa, sinó pel govern espanyol, quan
el dèficit fiscal que ens obliga, perdó, el dèficit fiscal no, el dèficit que se’ns obliga a
fer en els pressupostos de la Generalitat, és del 0,7%. Quan se’ns posa aquesta
situació, vol dir que ens deixa amb una gran dificultat a l’hora de donar cobertura, no
només a les inversions que estem d’acord que són importants i que s’han de dur a
terme i que aquesta és una inversió important, sinó també elements bàsics de l’estat
del benestar, com és l’àmbit de la salut, com és l’àmbit de l’educació, com és també
el pròpiament àmbit més de la política social.
Per tant, sapiguem també com es dur a terme el pagament d’aquesta obra, aquesta
obra és una obra que està pressupostada amb anterioritat, que hi ha un acord, fet en
el seu moment, entre la Generalitat de Catalunya amb l’empresa executora de l’obra,
en el que hi ha uns compromisos de cànons de pagament i el que es fa és alleugerir
aquests cànons de pagament per poder-hi fer front a tota una altra sèrie de temes,
que veritablement aquest país no pot deixar de donar-hi resposta. Malgrat això, ens
deixa uns cànons al 2013 de 333 milions d’euros, pel 2014, 346 milions d’euros, pel
2015, 382 milions d’euros, pel 2016, 409, 2017, 413, 2018, 403, per tant, ens trobem
que d’aquí al 2018, amb l’alleugeriment, insistim, d’aquests 248 milions, hi ha un
compromís d’un pagament d’un total de 2.636 milions d’euros.
Tenint en compte quina és la situació de dificultat que s’està passant en aquests
moments, tenint en compte també que és necessari donar resposta a aquest estat del
benestar i que des del govern de Catalunya no es vol traspassar aquestes línies
vermelles, entenem que malgrat que aquesta, sens dubte, és una obra important,
com aquí es deia, pel conjunt del país i pel que és, no estrictament, que també, però
més que per l’activitat econòmica, segurament posaríem com a primer frontispici el
que és el tren de gran velocitat amb l’enllaç europeu, però sens dubte també aquesta
és una obra important, entenem nosaltres que el que es fa de disminuir aquest
aportament en els cànons i, per tant, aquest alentiment en l’execució de l’obra, és
precisament per salvar tota aquesta matèria que, des de el nostre punt de vista, és
bàsic que el govern hi faci front.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, han finalitzat, jo crec que afegiré alguna cosa, perquè s’ha explicat per part
del portaveu del Partit Socialista i també el Sr. del Río feia també esment sobre el
tema de la línia 9 i em volia referir una mica a les explicacions o les intervencions que
s’han fet per part de Convergència i Unió, no amb l’ànim de generar polèmica, però sí
per a clarificar algunes qüestions.El primer de tot és dir que m’agradaria que avui
aquestes dues mocions no estiguessin en aquest Ple, ni la de Bellvitge, ni la de la

…/…

70

línia 9, perquè això significaria que estarien fent-se ja les obres de soterrament de la
línia de Vilanova i, per tant, estaríem en una altra situació, que possiblement ja
estaria a punt de finalitzar l’estació de Bellvitge i que segurament no serien
necessàries aquestes obres de millora de la mobilitat i de l’accessibilitat, que
coincideixo amb el Sr. Josep Lluís que és penosa la que hi ha en aquest moment a
Bellvitge.
Però també ho hem de dir tot, és cert i per això es presenta aquesta moció, i estem
parlant d’una cosa que depèn del govern de Madrid, però hem de ser també
coherents i quan parlem, diguem-ho tot, també hi ha coses que depenen de la pròpia
Generalitat de Catalunya, en quant a accessibilitat, que són igual de penoses com és
l’accés que els veïns i veïnes en el barri del centre, a Just Oliveres, tenen per accedir
al metro, i això depèn de la Generalitat de Catalunya. També ho dic perquè si ens hi
posem a parlar, parlem-ho tot i diguem les coses com són i, per tant, jo també diria
que aquesta és una obra prioritària i que hem de reclamar en un moment o un altre,
segurament molt aviat, a la Generalitat de Catalunya que faci, perquè hi ha un
compromís amb aquesta ciutat, amb aquest govern i amb aquest Consistori, que
aquesta obra es tirarà endavant el més aviat possible. Però tornant a la línia 9,
perquè crec que en el tema de Bellvitge no hi ha una altra solució davant que no hi ha
voluntat de moment o no hi ha recursos econòmics de moment, per tirar endavant
l’obra i, per tant, millorar l’accessibilitat o fer tot el soterrament i, per tant, millorar tota
la línia de ferrocarril, per tant, és imprescindible i necessari abordar definitivament
l’accessibilitat de la línia de l’estació de Bellvitge.
Però si parlem de la línia 9, jo sí que, Sra. Borràs, li vull fer, perquè m’agradaria que
les coses quedin, a veure, aquestes coses són molt transparents i crec que hi ha
coses que vostè ha dit que no són estrictament com són. Vostè deia que en aquest
cas, i és cert, aquesta és una línia que es va programar ja fa molts anys, que es va
projectar d’una determinada manera, que després es va modificar, que més tard es
va tornar a modificar, que fa uns quants mesos l’anterior Conseller de Territori, doncs
va dir que a l’any 2014, després de fer tota la reprogramació i fer totes les
negociacions amb les empreses constructores, es podia comprometre a posar en
marxa aquesta línia en l’any 2014, doncs ara ens hi trobem, primer amb aquesta
notícia, que jo diria que és una pèssima notícia, no només pel que afecta a la
mobilitat interna de la ciutat, jo estic d’acord que no només és l’espai de la zona de la
Fira i del districte econòmic, sinó que això té una repercussió en tots els ciutadans i
ciutadanes de l'Hospitalet, en tots els ciutadans i ciutadanes de l’àrea metropolitana
del Baix Llobregat, una zona que necessita d’aquesta línia, sinó que també té una
repercussió, evidentment, econòmica.
I jo lamento profundament el retard que s’ha anunciat i ho lamento en la forma i en el
fons. En la forma primer, perquè penso que no és la forma més idònia que ens
assabentem tots, les institucions, els ajuntaments, la Cambra de Comerç, Fira, les
entitats empresarials, les pròpies empreses, doncs en una entrevista en un mitjà de
comunicació, no és la forma més desitjable. I la segona qüestió, és el fons, el fons
perquè, bé, s’ha dit, i jo crec que això sí que està compartit per part de tothom que,
evidentment, estem parlant d’una línia que treballa i que posa i potencia una zona
econòmica molt important, que és el districte econòmic, la plaça Europa, que és Fira,
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que és tot el desenvolupament econòmic de l’àrea metropolitana i també és el motor
de Catalunya, per tant, tot això posa en evidència que si no hi ha una connexió entre
l’aeroport i Barcelona, si no hi ha aquesta connexió, comptem amb un territori que no
té tanta competitivitat com és de desitjar.
Però vostè Sra. Borràs deia, bé, s’han de baixar els cànons, miri, els cànons no
varien, aquestes xifres que vostè acaba de donar, aquests tres-cents i escaig milions
que es pagaran, es pagaran igualment si hi ha metro o si no hi ha metro, o sigui,
estarem pagant el metro, aquests 300 milions d’euros, i a sobre no passarà el metro,
per tant, jo crec que encara és pitjor, pagarem tots tres-cents trenta i escaig milions
d’euros cadascun dels anys, a sobre sense que pari ni funcioni el metro. Què és el
que falta? són 250 milions, són 250 milions d’euros que davant de tota la inversió que
s’ha produït en tota la línia 9, doncs segurament és una part molt petita,
aproximadament és un 10%, i segurament el que hem de fer és intentar cercar
mecanismes perquè aquests 250 milions d’euros es puguin invertir el més aviat
possible i que aquesta línia 9 de metro es pugui posar en funcionament el més
ràpidament possible. I és el que en definitiva jo crec que ens porta als que estem
aquí, als grups polítics, al que porta a la Cambra de Comerç, el que porta a les
empreses, el que porta als ciutadans, el que porta, fins i tot, a l’Alcalde de Barcelona,
que jo crec que tampoc és sospitós de que a nivell polític, doncs coincideixi més amb
els que hem presentat la moció, a reclamar i a defensar que l’arribada de la línia 9 és
imprescindible, és necessària, és cabdal i és d’una importància molt alta pel futur i pel
present d’aquest país.
Abans, em sembla, es comentava, en aquests moments estem, ahir es va inaugurar
un esdeveniment molt important per aquest país, per Catalunya, per Barcelona i
també per l'Hospitalet, que és el congrés dels mòbils, més de 70.000 persones han
arribat i participen, en aquests moments, en aquest congrés. I és evident que s’ha
aconseguit en una bona part que aquest congrés estigui aquí, a la Fira de l'Hospitalet,
a la Fira Granvia, perquè hi havia un compromís ferm del govern de la Generalitat,
que a l’any 2014 el metro i la línia 9 arribaria. I, per tant, està en lloc, no només la
mobilitat dels ciutadans que hi ha, que ja en si mateixa és important, estem jugant
també amb la credibilitat, no només del govern d’un color polític, estem jugant amb la
credibilitat d’un país, d’una institució, que és la Generalitat de Catalunya.
Per tant, crec que el tema és suficientment important com perquè tots treballem de la
mà, intentant sumar, cercant aquests recursos, són 250 milions d’euros, són diners,
però crec que, en definitiva, si hi ha una prioritat per part del govern de la Generalitat
que aquesta és una obra important, prioritària, pel desenvolupament econòmic i
social d’aquest país, doncs segurament parlant amb les institucions, parlant amb les
empreses, parlant amb Europa, trobarem aquests 250 milions que necessitem per
posar en marxa aquesta línia 9. Per tant, jo crec que no ens hem de... no cal justificar
allò que ens interessa a tots, jo crec que estem tots d’acord que aquest és un espai
important, que és un espai de desenvolupament, que si no és l’àrea metropolitana el
motor econòmic que tira endavant i, evidentment, la mobilitat és fonamental perquè
això sigui així, perquè siguem un territori competitiu, segurament ens equivocarem i
segurament no estarem fent allò que hem de fer i la veritat, sincerament, doncs crec
que és important que hi hagi una voluntat, que hi hagi una determinació i que tots

…/…

72

intentem cercar, doncs una solució perquè aquesta línia 9 es pugui posar en
funcionament el més aviat possible.
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres no hem negat i vostè ho ha sentit, ho hem pogut
sentir tots, la importància d’aquesta línia 9, la necessitat d’aquesta línia 9, i aquesta
és una realitat que ni nosaltres, ni ningú, negarà, seria absurd, absolutament absurd
que ho neguéssim. També hi ha una altra realitat que és absurd de negar, que és la
situació econòmica i d’ofec que està patint aquest país, podem fer veure que no
existeix, podem fer veure que no ens afecta, podem fer veure que no ens
assabentem, però això hi és cada dia als nostres carrers. Aquesta és una realitat que
patim tots i cadascun dels ciutadans d’aquest país i és una realitat que es pateix en
totes i cadascuna de les matèries.
A partir d’aquí diu, cal buscar els recursos, escolti’m, absolutament d’acord,
busquem-los allà on n’hi ha i allà on n’hi ha, lamentablement, lamentablement en el
sentit que hi són i en canvi no es repercuteixen en aquest país, és en la contribució
que fan tots i cadascun dels ciutadans d’aquest país a l’hora de pagar els nostres
impostos, cada any nosaltres perdem 16.000 milions d’euros que no ens retornen. I
sí, ara estem parlant de 248 milions d’euros i és una llàstima que el que representaria
en sis dies del que aquest país cada dia perd, que perd cada dia 45 milions d’euros
que no ens tornen, amb els diners que perdem durant sis dies, disposaríem d’aquesta
línia 9 per a la nostra zona, per a la nostra ciutat, per a l’àrea metropolitana i pel
conjunt del país.
Però és que mentre, i em poden dir, home, estem parlant de 248 milions d’euros,
mentre el govern també ha de donar resposta, per exemple, als centres especials de
treball, uns centres especials de treball que s’han de donar un 50% del que és el
salari mínim interprofessional, el que és el seu salari, que resulta que el govern
espanyol ha decidit, vaja, en aquest cas ho van decidir vostès quan encara hi eren,
passar del 75% al 50% del que es donava, en aquests moment és el 50%, però que
els diners que es traspassen a la Generalitat són només del 42%. Aquesta diferència
del 8% que, per tant, vol dir també milions d’euros al cap de l’any, aquesta, amb la
mancança econòmica que hi ha, amb el greuge que produeix l’Estat Espanyol, que no
ens paga ni allò que s’ha compromès a pagar, resulta que aquesta és una situació
que ens trobem, de gran dificultat.
I, per tant, a dia d’avui, malgrat a nosaltres ens dolgui que aquesta línia 9 no tiri
endavant, segurament és més important pel conjunt del país que hi hagi finançament
pels centres especial de treball, pels centres especial de treball o per d’altres àmbits
en els quals en podríem parlar, que per una inversió que, insistim, és necessària, que
és bona pel nostre país, però que, escolti’m, el que és necessari és reclamar a qui
està en deute, d’una forma continuada, amb aquest país. Les partides econòmiques
de l’Estat per polítiques socials a Catalunya, han disminuït un 91,91% des del 2011 i,
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a partir d’aquí, escolti’m, parlem del que convingui, però els esforços es posen,
evidentment, en aquelles matèries a on són més sensibles.
Jo crec que podem donar-hi moltes voltes, tots sabem del que parlem i, per tant, si
vostès volen en podem parlar amb profunditat i, per tant, el que convé és reclamar els
nostres recursos, per això, des de Convergència i Unió, vam iniciar el que era la
sol·licitud d’un pacte fiscal just per Catalunya, va ser inviable i per això és necessari
que aquest país faci un pas endavant i puguem comptar amb els recursos que per
part nostre som capaços de generar. Si no hi hagués, en aquests moments, el dèficit
fiscal que pateix aquest país, si nosaltres haguéssim d’aplicar el dèficit que se’ns
aplicaria a qualsevol país, que és el 4,5% i no el 0,7% que ens obliga Espanya, això
representaria, no només que no hi haurien retallades, sinó que hi haurien unes més
bones inversions pel conjunt de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sí, jo sense ànim de masses polèmiques, però també li dic, Sra. Borràs, una cosa
que em sorprèn, veig més preocupat i més sensible a posar en marxa la línia 9, al
Conseller Puig i al Conseller Vila, que a vostè mateixa com a regidora d’aquest
Ajuntament. I això em preocupa, que vostè intenti justificar i ho entenc perfectament,
les coses són difícils, hi ha dificultats per tothom, també pels ajuntaments, provocats
potser no per l’ofec de l’Estat, però sí per l’ofec de la Generalitat. L’altre dia parlava
amb un Alcalde que tenia un pressupost d’un milió d’euros i que la Generalitat li devia
un milió i mig, imaginem quin és l’ofec que aquest municipi està tenint, perquè la
Generalitat de Catalunya no paga.
Però aquí no estem parlant ara..., jo crec que no és el cas, però també li dic una cosa
Sra. Borràs, fa tres mesos, quatre mesos, just tres setmanes abans de les eleccions a
la Generalitat de Catalunya, ningú no li va posar una pistola al coll a l’anterior
conseller, el Sr. Recoder, i va anunciar, ell va tornar a anunciar que la línia 9 es
posaria en marxa al 2014. Això, l’ofec aquest del que vostè parla, no s’ha produït des
del mes de novembre fins avui, vostès quan es van presentar a les eleccions sabien
perfectament quines eren les condicions econòmiques de la Generalitat de
Catalunya, a mi aquesta excusa no em serveix, no em serveix Sra. Borràs, de veritat
li dic que no em serveix i, per tant, aquesta situació no s’ha produït en dos dies i, per
tant, crec que dificultats en tenim tots.
Però malgrat tot això i malgrat les dificultats i malgrat que possiblement la Generalitat
fa allò que pensa que pot fer, però no diem una cosa i l’altre, no posem les empreses
que ho estan passant malament o aquelles entitats, al mateix nivell que les
infraestructures, perquè vostè sap Sra. Borràs, que els recursos destinats a inversió
són diferents als recursos destinats a la despesa d’atenció als centres especials i, per
tant, no ho posem en el mateix nivell. És com si jo digués que he d’aturar una obra
que estem realitzant al barri del Gornal, perquè haig de pagar les beques de
menjador, no seria veritat, ho puc dir, però no estaria dient la veritat. La inversió està
finançada d’una forma i la despesa corrent està finançada d’una altra i, per tant, em
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sembla bé com a discurs, com a posar un exemple, però jo crec que les coses s’han
de dir com són.
Hi havia un compromís ferm per part de la Generalitat de Catalunya que la línia 9 es
posaria en marxa al 2014 i amb aquest compromís s’han guanyat congressos
internacionals a la Fira, s’han guanyat congressos importants que estan generant
activitat econòmica en aquests moments, home, la confiança també és un valor que
no s’ha de perdre i no s’ha d’oblidar i sobretot quan estem parlant d’un país com
Catalunya i quan estem parlant d’una institució com és la Generalitat de Catalunya.
En fi, deixem-ho aquí i passem, sí, sí, jo crec que ja...no...

SRA. BORRÀS
Perdoni, disculpi, una qüestió d’ordre Alcaldessa, em sembla que tinc dret a una
tercera intervenció.

SRA. ALCALDESSA
Jo que sàpiga hi ha tres torns..., la Sra. Secretària és la que...

SRA. SECRETÀRIA
Hi ha tres torns, li queda un de dos minuts.

SRA. ALCALDESSA
Sí, dos minuts, molt bé.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Molt escuetament, perquè jo crec que hem dit tots el que
volíem dir, només demanar-li que no posi en boca meva allò que jo no he dit, jo he dit
que és prioritària aquesta inversió, que és necessària, però com quan en totes les
cases hi ha dificultats econòmiques, primer es comença pel menjar i després ve tota
la resta, per tant, en aquesta matèria, d’una forma molt, molt senzilla, el que jo no
estic dient és que no s’ha de procurar, doncs fer aquesta inversió, al contrari, és
prioritària, però primer cal començar pel menjar.

SRA. ALCALDESSA
Bé, jo sense tampoc entrar més en polèmica, jo no he dit que vostè hagi dit que no
sigui prioritari, però sí li dic que tinc la sensació que per part d’altres consellers, això
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és una sensació, evidentment, ho he dit, tinc la sensació que hi ha més sensibilitat
per defensar que l’arribada de la línia 9 a la ciutat de l'Hospitalet i la connexió amb
l’aeroport, que vostè mateixa i em sorprèn, perquè vostè, a més a més d’estar al
Parlament de Catalunya, és regidora i ha de defensar per sobre de tot els interessos
dels ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet, que són en definitiva qui els hi ha donat el
suport.
Ara sí, passem al següent apartat.

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

MOCIÓ 24.- DEMANANT LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA TANT
A L’ESTACIÓ DE BELLVITGE COM A L’ACCÉS ALS PONTS QUE TRAVESSEN
EL FERROCARRIL I QUE SERVEIXEN DE COMUNICACIÓ ENTRE ELS BARRIS
DE BELLVITGE I EL GORNAL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el soterrament de les vies fèrries R2 i R4 al seu pas per l'Hospitalet, es
una reivindicació històrica que ens permetrà desenvolupar tota una sèrie de projectes
de futur que canviaran radicalment la fesomia urbana i milloraran la connexió entre
barris guanyant nous espais per a tota la ciutadania.
VIST que a l’any 2011 el Govern de l’Estat , va decidir ajornar l'inici de les obres del
soterrament de les vies fèrries R2 i R4 al seu pas per l'Hospitalet sense marcar una
data determinada, tot i que des del Ministeri de Foment es va manifestar llavors que
es buscarien altres vies de finançament amb la Generalitat donant també participació
al capital privat.
VIST que el Ministeri de Foment de l’actual Govern de l’Estat ha abaixat la dotació
que els Pressupostos Generals de l'Estat del 2013, consignant per a la xarxa
catalana de Rodalies només 15 milions d'euros.
ATÈS que aquesta dotació pressupostaria no permetrà desenvolupar el Pla de
Rodalies de Barcelona 2008- 2015. Un Pla que només ha estat executat en un 7%
del previst, i que contempla com una de les primeres obres que cal abordar el túnel
de L’Hospitalet.
ATÈS que a més de descongestionar la xarxa ferroviària de Barcelona amb tots els
guanys que representaria això per tota l’àrea metropolitana i consegüentment per a la
resta de Catalunya, aquest túnel és fonamental per permetre vertebrar i cohesionar la
nostra ciutat. Aquest soterrament suposaria la plena permeabilitat viària entre

…/…

76

diferents barris de L’Hospitalet - Bellvitge i Gornal entre d’altres - amb uns espais
recuperats al damunt de les vies soterrades que permetrien la construcció de noves
avingudes, equipaments o zones verdes.
VIST que la separació entre els barris de Gornal i Bellvitge tan sols es salvable avui
mitjançant els tres ponts existents – el de l’abaixador de Bellvitge i els dos ponts
provisionals que va bastir ADIF - que tot i que estan adaptats amb rampes continuen
sent una barrera arquitectònica evident.
VIST que el passat Ple de març de 2011 es va aprovar una moció conjunta que
demanava entre els seus acords, que davant el retard en la prevista execució de les
obres de soterrament s’estudiés la realització de les obres de millora tant a l’estació
de Bellvitge com en l’accés als ponts que travessen la línea de ferrocarril de Vilanova
en el seu pas per l’Hospitalet i que serveixen de comunicació entre els barris de
Bellvitge i el Gornal, i que en el marc d’aquest estudi es tingués en compte la
instal·lació d’ascensors en els ponts que travessen aquesta línea de ferrocarril.
VIST que els veïns dels barris de Bellvitge i Gornal han llançat una campanya per
exigir la millora de l'estació de Renfe de Bellvitge, que dóna servei als veïns dels dos
barris i que actua com a frontera.
VIST que una de les principals reclamacions torna a ser la instal·lació d'un ascensor
que permeti salvar el desnivell entre el carrer i l'andana de l’abaixador de Bellvitge.
VIST que el veïns denuncien que l’elevador al vestíbul per a persones que es
desplacin en cadira de rodes no funciona i que a més caldria l’ instal·lació d’un
ascensor per la resta dels usuaris.
ATÈS que els usuaris de l'estació també denuncien la distància existent entre
l'andana i el tren, amb una alçada considerable, que actua com a barrera per a
moltes persones que pateixen problemes de mobilitat.
VIST que el Govern d’Espanya no invertirà en el Pla de Rodalies els diners suficients
com per portar a terme el soterrament que des de L’Hospitalet seguirem reivindicant
per la seva importància cabdal.
El grups municipals del PSC-PM, PP i ICV-EUiA, proposen a l’Ajuntament Ple
l’aprovació dels següents acords:
PRIMER.- Reiterar-nos en la nostra petició al Ministeri de Foment que, com a mesura
provisional davant l’endarreriment del soterrament de les vies de la línia de Vilanova
que separen els barris de Bellvitge i Gornal de L’Hospitalet, procedeixi a la realització
de les obres de millora tant a l’estació de Bellvitge com en l’accés als ponts que
travessen el ferrocarril i que serveixen de comunicació entre els barris de Bellvitge i
el Gornal, i que en el marc d’aquest estudi es tingui en compte la prioritat dels veïns
de l’ instal·lació d’ascensors en els ponts que travessen aquesta línea de ferrocarril
R2 Sud per Vilanova.
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SEGON.- Demanar al Ministeri de Foment, que dins les millores de l’estació de
Bellvitge es tingui en compte prioritàriament la col·locació d’un ascensor des del pont
a l’andana de l’abaixador i l’adaptació de les andanes a l’altura dels trens.
TERCER.- Tornar a instar al Ministeri de Foment que cerqui totes les vies de
finançament possibles per tal de que s’executi el projecte de soterrament de les vies
al seu pas per la ciutat de L’Hospitalet, com a obra fonamental del Pla de Rodalies de
Catalunya.
QUART.- Fer trasllat d’aquests acords al Ministeri de Foment del Govern d’Espanya,
a la conselleria de Territori i Sostenibilitat del Govern de la Generalitat, als grups
representats al Congrés dels Diputats, a les associacions veïnals del barris de Gornal
i de Bellvitge i la Federació de Associacions de Veïns de L’Hospitalet.

MOCIÓ 25.- INSTANT EL GOVERN DE LA GENERALITAT A QUE PROCEDEIXI
A L’OBERTURA DEL TRAM DE LA L-9 DE METRO ENTRE L’ESTACIÓ DE
COLLBLANC A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I L’ESTACIÓ DE LA TERMINAL
ENTRE PISTES AL PRAT DE LLOBREGAT, EL 2014
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve;
i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el passat 11 de febrer de 2013 el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi
Vila, va anunciar l’endarreriment en tres anys de la posada en funcionament de la L9
del metro, entre l’estació de Collblanc i l’aeroport del Prat.
ATÈS que el tram de la L-9 de Metro entre l’estació de Collblanc a l’Hospitalet de
Llobregat i l’estació de la Terminal entre pistes al Prat de Llobregat es pot posar en
servei independentment del tram de la Zona Franca que connectarà amb la ZAL i el
Port, tot i que aquesta última resti amb un ritme d’execució inferior.
ATÈS que la posada en servei d’aquest tram de la línia donarà cobertura en transport
públic d’alta capacitat a grans equipaments i instal·lacions com són la Fira Granvia
L’Hospitalet i l’Aeroport, que generen uns fluxos de mobilitat molt importants.
ATÈS que en plena crisis econòmica, aquest endarreriment afectarà de ple al
desenvolupament econòmic de L’Hospitalet, de l’entorn metropolità i de tot Catalunya,
perquè significa que s’endarrereix una infraestructura de país de primer nivell com és
la L9 del metro, que connectarà la capital de Catalunya amb l’aeroport.
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VIST que el passat setembre de 2011 el ex conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís
Recoder, va adquirir el de compromís que el tram sud de la línia 9 a l'Hospitalet
entraria en funcionament l'any 2014.
VIST que la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, en la
sessió celebrada el 29 de febrer de 2012 va aprovar instar el Govern de la Generalitat
a procedir a l’obertura del Tram de la L-9 de Metro entre l’estació de Collblanc a
l’Hospitalet de Llobregat i l’estació de la Terminal entre pistes al Prat de Llobregat.
ATÈS que el Govern de la Generalitat de Catalunya també ha indicat que deixa sense
data d’execució les obres de connexió de l’aeroport d’ El Prat amb la Fira mitjançant
la Línea 2.
ATÈS que el fet d’enrederir de nou aquesta nova connexió, a més, perllonga en el
temps externalitats negatives de mobilitat i mediambientals i posposa las expectatives
de creació de noves dinàmiques de revitalització econòmica i oportunitats
econòmiques tractores per al futur del nostre país. La decisió d’endarrerir
infraestructures fonamentals per al desenvolupament econòmic, no contribueixen de
cap manera a posicionar Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona com un
entorn competitiu, que aposta decididament per les empreses i els treballadors del
territori.
ATÈS que la decisió del Govern de CiU influeix negativament en el desenvolupament
econòmic de la ciutat de L’Hospitalet i, per tant, al futur competitiu de les nostres
empreses y la possibilitat de generar feina. Una decisió que afectarà a les mes de
24.000 persones que avui es troben a l’atur a L’Hospitalet.
ATÈS que L’Hospitalet és un dels municipis més afectats per aquesta decisió, perquè
suposa un fre a la capacitat de desenvolupament econòmic de la plaça d’Europa, on
es troben equipaments fonamentals pel progrés de la ciutat.
VIST que la Cambra de Comerç de Barcelona va alertar que l’endarreriment en la
posada en marxa de la Línia 9 del metro de Barcelona entre Collblanc i l’Aeroport del
Prat “comportarà un greu perjudici per a l'activitat econòmica i especialment per a la
Fira de Barcelona, una infraestructura clau per a la millora de la competitivitat i per
sortir de la crisi”.
VIST que per la seva banda, AEBALL, va reclamar al Govern de la Generalitat que
compleixi els terminis previstos per a la posada en funcionament de la L9 i que el
retard de les obres “seria un greu obstacle per la sortida de la crisis i dificultaria les
inversions en un dels territoris amb més activitat econòmica de Catalunya”.
Per tots aquests motius, els grups del PSC-PM, del PP i d’ICV-EUiA, proposen a
l’Ajuntament Ple l’aprovació dels següents acords:
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a que procedeixi a l’obertura del Tram de
la L-9 de Metro entre l’estació de Collblanc a l’Hospitalet de Llobregat i l’estació de la
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Terminal entre pistes al Prat de Llobregat, el 2014, tal i com s’havia compromès
anteriorment.
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que consideri l’inici del
servei de la Línea 9 del metro pel 2014 com una prioritat estratègica pel
desenvolupament econòmic de Catalunya.
TERCER.- Fer trasllat d’aquests acords a la conselleria de Territori i Sostenibilitat del
Govern de la Generalitat, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, als grups
representats al Parlaments de Catalunya, a l'Associació per a la Promoció del
Transport Públic (PTP), a la AEBALL, a la Cambra de Comerç de Barcelona, a la Fira
de Barcelona, a la direcció de l’Aeroport del Prat.

PSC-PM, PP

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSC-PM i PP,
número 26, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, jo crec que és ben cert, estaríem tots d’acord en què
últimament segurament ocupa massa temps el debat territorial que se li diu d’aquest
debat de relacions entre l’encaix de Catalunya i Espanya. I dic que ocupa massa
temps, perquè també tenim la sensació que hores d’ara sembla bastant més
important pel conjunt de la població, veure com resolt els seus problemes quotidians,
veure com és possible que pugui arribar a final de mes, com pot donar de menjar als
seus fill o com pot pagar la hipoteca o el lloguer de casa i com sembla que aquest és
un tema cabdal i nosaltres pensem que és un tema que ha de centrar al màxim
l’atenció de les institucions. Amb aquest escenari, en el mes de gener, vam fer una
proposta en el Parlament de Catalunya, per tal que es pogués arribar a celebrar una
cimera econòmica i social al conjunt de Catalunya, amb la intervenció de partits
polítics, agents socials i elements econòmics, per tal de debatre sobre el que pensem
que prioritàriament hem d’atendre en aquests moments.
Per tant, aquesta moció el que proposa és donar suport a la celebració d’aquesta
cimera, una cimera que en principi amb l’acord de tots els grups parlamentaris, ja fins
i tot té data pel proper 16 de març, i on el que es busca és tractar elements que
considerem essencials per la vida quotidiana de la gent. Per tant, pensem que és
important, seria transcendental que en la participació en aquesta cimera, tots els
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partits polítics, especialment els partits polítics i els agents socials, anéssim amb la
ment oberta, de cara a ser capaços de posar sobre la taula, no una diagnosi o no
només una diagnosi, sinó aportar solucions, o sigui, jo crec que el diagnòstic cadascú
amb més o menys encert o posant l’accent més cap aquí o més cap allà, jo crec que
la diagnosi ja està feta, ara el que hem de veure és cóm ho solucionem, cóm donem
resposta al patir de la gent i aquesta cimera entenc que el seu objectiu no pot ser un
altre que aquest, no pot ser que quan acabi la cimera sortim d’allà dient, escolta, ja
sabem quin és el problema, perquè és que el problema, malauradament, el vivim
cada dia.

Per tant, el que busquem o el que es demanda en aquest moció de reforç a la
celebració d’aquesta cimera, és ser capaços de posar ja fil a l’agulla, és a dir, escolta,
què podem fer o quins compromisos podem agafar tots plegats i, evidentment, qui
més responsabilitat té, més compromisos haurà d’agafar, però sobretot posar a sobre
de la taula elements que són cabdals per al devenir de la gent en el seu dia a dia. En
la moció, com vostès han pogut veure, es demanda que s’arribi a acords sobre tota
una sèrie d’elements que ens semblen cabdals, però sobretot jo voldria fer esment
d’alguns d’ells, perquè em semblen rellevants.

Constituir una xarxa, el que es diu la xarxa d’últim recurs en la lluita contra l’exclusió,
pensem que això és imprescindible, no pot ser que persones acabin quedant fora de
tot el sistema, que quedin a la vorera, que la carretera continuï i que ells quedin al
marge. Aquesta xarxa d’últim recurs de lluita contra l’exclusió ha de ser fonamental.
Tirar endavant un Pla de Xoc contra l’atur juvenil i l’atur de llarga durada. Establir un
mecanisme i un pla i un compromís de retorn del deute que hi ha acumulat amb les
entitats socials i el tercer sector al conjunt de Catalunya. I establir un programa urgent
de mesures coordinades amb el món local i amb el compromís del món local, faltaria
més, per fer el seguiment de persones i famílies en situació de desnonament,
garantint el seu reallotjament en habitatge en règim de lloguer assequible i tot això
ampliant els recursos, si cal, del servei públic d’atenció a persones, a través de
l’oficina d’Ofideute de la Generalitat.

Aquest entenem que són elements cabdals, hi ha d’altres, com han pogut veure, però
entenem que perdríem una ocasió veritablement rellevant, aquest proper mes de
març, si no som capaços de donar resposta a aquestes qüestions i d’altres que es
plantegen a la moció, però especialment en aquests elements, de cara a poder
establir uns mecanismes de reequilibri i de supervivència pel conjunt de la població
de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament de la resta de grups, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Votaremos en contra de esta moción y votaremos porque
realmente tiene gracia que los mismos que nos han metido en esta situación, hagan
cumbres para decir cómo nos quieren sacar del atolladero. Cumbres que, por otro
lado, se demuestran francamente inútiles, como la que ya se hizo en 2011, que por
cierto tuvo lugar en el Palacio de Pedralbes, un curioso lugar para reivindicar
igualdades sociales, el Palacio de Pedralbes, cumbres que están dotadas siempre de
dogmatismos ideológicos, cumbres a las que siempre asiste la misma gente y
cumbres que al final acaban simplemente teniendo más costes en organizarlas que
los beneficios sociales que luego reportan, cumbres que sirven más para la foto que
para realmente solventar los problemas.
Realmente de qué nos quiere hablar aquí el gobierno de Artur Mas en esta cumbre.
¿De políticas sociales? Realmente con los recortes históricos que han hecho en
programas de ayudas sociales, no sé muy bien qué conferenciante pondrán. ¿De qué
quieren hablarnos los partidos en esa cumbre? ¿De lo malo que es el sistema y de
las desigualdades que provoca? Nos hablaran de eso precisamente cuando ustedes
son quienes han creado y quienes mantienen este sistema, basado cada vez más en
políticas neoliberales y de destrucción de toda clase de valores. Realmente de qué
nos van a hablar en esa cumbre ¿de transparencia y corrupción? Cuando
seguramente no habrá ningún partido político representado en esa cumbre, que haya
limpiado sus filas de políticos corruptos. ¿Serán los llamados agentes sociales, los
mismos que muchas veces están marcados por dogmatismos ideológicos? ¿O
realmente serán esta vez agentes sociales asépticos políticamente y que miren por el
interés de la ciudadanía?
Realmente, visto que estas mal llamadas cumbres sirven más bien de propaganda a
los partidos políticos y que servirán para que el partido de turno que la organice, se
cuelgue medallas y que sólo sirven como cortina de humo del sistema ante la
sociedad, Plataforma per Catalunya no puede dar apoyo a esta clase de cumbres y,
por tanto, no dará apoyo a su moción.

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

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votarem a favor de la moció, tot i tenir molts dubtes sobre la mateixa cimera i sobre el
contingut de la mateixa i el resultat de la mateixa. Pensem, evidentment, com diu la
moció, que estem en una situació, nosaltres diríem alguna cosa més, estem en una
situació d’emergència social i d’emergència nacional, i és molt greu i encara agreuja
més la situació, que estem en un moment de manca de direcció política al govern de
la Generalitat i de manca de direcció política també al govern de l’Estat, amb la qual
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cosa encara empitjora aquesta situació d’emergència nacional. Uns ens diuen que tot
arribarà i que els indicadors macroeconòmics comencen a ser positius, cosa que és
mentida i ho desmentien les mateixes fonts, i d’altres, el govern de la Generalitat, diu
que tot arribarà, tot se solucionarà, quan els indicadors macroeconòmics siguin més
positius i, a més a més, tinguem la independència a Catalunya.

Per tant, la situació d’emergència que viu el nostre país, que viu el nostre país i que
viuen i protagonitzen les persones que viuen en aquest país, no pot esperar ni a una
recuperació econòmica que ningú sap ni quan, ni com vindrà, ni a la independència
de Catalunya, per donar resposta als problemes que tenen avui en dia. I aquesta
situació d’emergència requereix de solucions concretes i de programa concret per
donar solucions al problema que té la gent. Qui té un problema de manca de recursos
perquè se li ha esgotat l’atur, no pot esperar a què sortim de la crisi per tenir
ocupació, necessita una solució ja del seus responsables polítics i d’aquells que
tenen les competències i d’aquells que se’ls ha votat per donar resposta i han assumit
el govern de la Generalitat per donar-hi resposta. Qui no se li pot renovar la
teleassistència, perquè hi ha hagut una retallada del govern de l’Estat en aquest
sentit, doncs no pot esperar a sortir de la crisi, necessita una solució ja. Qui es queda
sense habitatge, perquè no pot pagar la seva hipoteca, necessita una solució
imminent a aquesta situació i només es troba amb la negativa per resposta de les
administracions que han suprimit els programes de lloguer social.

Per tant, més enllà de qüestions més estructurals, que segurament no es tractaran en
aquesta cimera i no esperem gaire cosa d’aquesta cimera econòmica i social, el que
sí demanem és una situació a l’alçada de la situació d’emergència, per donar
resposta a situacions com la renda bàsica garantida per tothom, per donar resposta al
mínim vital garantit, com la moció que presenta Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, per tant, que tothom tingui un mínim vital garantit a casa
seva, o per donar resposta política contundent a situacions com la dació hipotecària,
per amortir la situació que està patint la gent d’aquest país. No només ja la gent
treballadora, sinó que aquesta crisi econòmica i política, amb les complicitats del
govern de la Generalitat i la complicitat del govern de l’Estat, aquesta crisi econòmica
s’està portant pel davant les classes mitjanes també i les classes populars en el
nostre país.
Per tant, aquesta cimera econòmica i social només tindrà èxit, només servirà per
alguna cosa, si som capaços, si el conjunt dels partits que formen part del Parlament
de Catalunya, som capaços d’arribar a acords per pal·liar aquesta situació
d’emergència, insisteixo, social i nacional que pateixen els catalans i les catalanes.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió.
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SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Certament el cap de files del Partit Socialista al Parlament
de Catalunya, en campanya electoral ja va sol·licitar que hi hagués aquesta cimera,
una cimera econòmica i social, una cimera a la qual, doncs el President de Catalunya
no s’hi va negar, al contrari, va manifestar la seva voluntat també de dur-la a terme i
que, per tant, en aquest sentit, de mirar de trobar sortides a una situació com aquí es
deia, francament difícil pel conjunt de la ciutadania.
I a la moció diuen algunes coses que són ben veritat, diuen, hi ha grups socials que
guanyen diners i paguen impostos, entenem que es refereixen als defraudadors
fiscals, aquest és un àmbit en el qual tenen raó. I, de fet, el govern ha demanat una
excepció per dotar de més recursos humans, la inspecció de l’Agència Tributària de
Catalunya i incrementar la capacitat en la lluita contra el frau. Però tots sabem també
que l’Agència Catalana només pot perseguir el frau en aquelles poques figures
tributàries en les quals té competències i que el gran gruix, precisament, i on es
produeix el frau veritablement important, no passa precisament pel control de les
mans de la Generalitat de Catalunya. Ara, certament tot plegat s’ha de vigilar d’una
millor manera.
Ens demanen també que fem tota una sèrie de polítiques, jo els hi he de..., miri,
aquesta és una moció en la qual diuen cóm han de ser les polítiques concretes i
quines són les conclusions a les quals ha d’arribar la cimera, i des del nostre punt de
vista no..., permetin-me, però no és encertat, que segurament està bé que es posi
sobre la taula quins són els temes que s’han d’abordar i quines són les matèries que
s’han d’abordar, però no ja les conclusions que s’han de dur a terme. I vostès en
aquesta moció el que demanem és que ja diguem quines són les conclusions que
s’han de dur a terme, si un pla de xoc d’això, si un pla de xoc d’allò altre i, per tant,
tota una sèrie de mesures i, des del nostre punt de vista, hi poses el carro abans dels
bous.
Donen per fet també, doncs que acceptem que vinguin menys recursos d’Espanya,
en un dels punts concrets parlen de les retallades de la Ministra Ana Mato, la qual la
donen per empassada i, a partir d’aquí, que doncs, escoti’m, encara que no vinguin
els diners paguin el mateix o una mica més. O no tenen en compte, en cap cas, que
en aquests moments, podríem dir que el govern de Catalunya té un departament nou,
un departament nou que econòmicament, lamentablement, està tenint molt pes, que
és el departament d’Interessos del Deute i en aquest moments, aquest departament,
és el tercer en rellevància del govern, perquè darrera de salut i ensenyament, aquest
seria el departament que s’enduria la part més important. I aquí amb anterioritat es
deia que qui ens ha posat en aquesta situació és qui ara ens vol donar la solució. I
certament aquest deute té noms i cognoms i aquí hi ha un històric i es va multiplicar
per quatre durant set anys, el que era el deute del govern de Catalunya.
Per tant, en aquest sentit, miri, nosaltres no hi podem donar recolzament, no perquè
estiguem en contra i vostès ho saben, no perquè estiguem en contra que es faci una
cimera, una cimera que ha de donar resposta a les necessitats existents, malgrat
totes les dificultats, s’han de mirar de posar-hi els recursos per donar-hi resposta,
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però no ens sembla correcte que hi donem ja les solucions a mida, abans que la
cimera es dugui a terme i, per tant, decideixi cap a on ha d’enfocar els temes. És per
aquest motiu doncs, que el grup de Convergència i Unió no hi donarà suport.

Essent les 19.35 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Perea. A veure, jo puc entendre el que diu Sra. Borràs, allò de dir,
escolta, hi ha algunes coses que ja no plantegem només els temes, sinó que, a més
a més, poseu les solucions, és possible, no li dic que no, però clar, davant del
problema de l’habitatge, és que ... podem dir, i que es tracti de l’habitatge, però vaja,
que es tracti de l’habitatge vol dir que al final posem a la gent que no té accés a la
vivenda o que l’han fotut fora de l’habitatge, en un pis de lloguer social, és que no hi
ha moltes més possibilitats. O si diem i constatem, perquè suposo que en la diagnosi
estem d’acord, que aquest país no pot suportar l’atur juvenil que tenim, doncs li
podem dir com vulguem, però fem un pla de xoc contra l’atur juvenil o no... el que no
podem fer és quedar-nos dient, hi ha molt d’atur juvenil, sí i què fem, no diem cóm,
diem, escolti, fem un pla de xoc, perquè hem de fer alguna cosa immediatament. I el
que volem no és tant buscar totes les solucions, sinó sí posar de manifest els
problemes i les vies cap a on creiem que s’ha de buscar, només en allò que resulta
evident.
De totes maneres Sra. Borràs, alguna altre vegada em sembla que ja li he dit, fins
quan tot és l’espoli i l’herència, fins quan, perquè abans a l’altra moció de la línia 9 jo
li deia, escolti, governar és prioritzar, vostès em pot dir, no podem arribar a tot el que
ens agradaria, molt bé, no podem arribar a tot, amb el volum que voldríem i amb els
nivells que volem a totes les despeses, no podem fer totes les inversions que volem,
no podem atendre tota la despesa corrent que volem, no podem atendre totes les
necessitats socials que ens agradaria, molt bé, però alguna cosa sí que haurem de
fer i en alguna cosa haurem de prioritzar, perquè si a la moció de la línia 9 no podem
fer la inversió, perquè hem d’atendre les polítiques socials i a la moció de les
polítiques socials no les podem fer, perquè hem d’atendre el deute, si portem una del
deute no la podrem atendre, perquè hem de fer les inversions i clar, d’aquí no en
sortirem mai. I alguna responsabilitat tindran vostès que estan governant i no tot pot
ser l’espoli i l’herència.
Perquè, miri, el govern de la Generalitat a aquest Ajuntament, a toro pasado que
dirían los castizos, li va reduir el 50% l’aportació a les escoles bressol municipals i
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que jo sàpiga aquest Ajuntament no ha tancat cap, vam prioritzar, vam dir aquí hem
de posar els diners, traiem-los d’un altre lloc i els vam treure d’un altre lloc i els hem
posat aquí. Escolti’m, doncs és el que els hi demanem a vostès, que ens diguin
quines són les seves prioritats, que les coneguem i que diguem, escolti, no, miri, en
inversions les nostres prioritats són aquestes, primer això, després això, després això
i després això, no cada vegada que hi ha un tema d’inversió, dir, no, escolti, és que
està molt complicat i és que l’herència que ens van deixar vostès, hem de pagar el
deute i, a més a més, Espanya ens roba, ja està, ja hem acabat, no, ens espolia,
digui-li com vulgui. Clar, hem de sortir d’aquesta i el que nosaltres diem és, escolti, hi
ha una cimera, no perdem l’oportunitat de portar solucions, no només de fer
diagnòstic.
I només un comentari, Sr. Ordóñez, les dues cadires que ocupen vostè i el seu
company, no els han tocat a la loteria, les van guanyar en unes eleccions participant
en el sistema democràtic i en el sistema polític, que permet fins i tot que vostès
estiguin aquí. Per tant, home, no sigui tan crític amb un sistema tan magnànim,
perquè, li agradi o no, vostè forma part del sistema, una altra cosa és que li agradés
ocupar una altra posició.

SRA. PEREA
Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, obviamente, gracias por recordarnos a todos, con gran elocuencia, que estos
dos asientos los hemos ganado nosotros, una cosa es criticar el sistema y tenemos
todo el derecho del mundo a criticar el sistema y cuando criticamos el sistema lo
hacemos de una forma que criticamos el sistema neoliberal que ustedes tanto
defienden y como esto bien dice es democracia, tenemos todo el derecho del mundo
de estar aquí para criticarlo y lo hemos criticado siempre, antes de entrar y cuando
hemos estado dentro. Y sí que es cierto que aquí tienen dos representantes que
claramente son contrarios al sistema que ustedes tanto defienden, que el sistema es
magnánimo por tenernos a nosotros dentro, nosotros creemos que el sistema es
magnánimo por dejarles tener a ustedes tanta representación, pero bien, esto son
puntos de vista obviamente distintos.
Muchas gracias por hacer tan gran elocuencia de recordar lo que es el sistema y el
sistema no sólo se basa, que es lo que ustedes quieren hacer ver a la gente, en
meter una papeleta cada dos o cuatro años, eso es una parte, eso se llama
democracia, eso no es el sistema en sí que criticamos y ustedes lo saben
perfectamente. Que quieren seguir tergiversando, háganlo cuanto quieran, porque a
nosotros realmente nos da igual las cosas estas que dicen ustedes, sin pies ni
cabeza, y si su único argumento para desmontar nuestros argumentos respecto a lo
mal que lo han hecho ustedes gobernando, pues bueno, es que no creemos en el
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sistema, pues ciertamente, como ustedes plantean el sistema y visto como está la
sociedad, por supuesto que en su sistema nosotros no creemos.

SRA. PEREA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Perea. Amb tota sinceritat Sr. Belver, no entenc o no entenem perquè
vostès, que són els artífexs d’aquesta cimera, que haurien de voler que fos un èxit,
estan intentant debilitar d’aquesta manera. No sé quin flac favor es fan vostès a
vostès mateixos, presentant una moció en la qual ens presenten tota una sèrie de
temes, en els quals no hi ha acords, per posar dificultats a la pròpia cimera, amb tota
sinceritat. Aquest és un tema que vostès haurien d’intentar que hi hagués aquí una
situació d’èxit, no? potser segurament no s’esperaven que el President de Catalunya,
doncs digués, d’acord, fem una cimera i parlem-ne i posem-nos-hi seriosament, i ara
és com si haguessin, vaja, de debilitar, amb tota sinceritat, abans que comenci la
cimera i sapiguem res, vostès ens posen aquí, en negre sobre blanc, tota una sèrie
de coses en les quals fan unes opcions que, amb tota sinceritat, que no hi ha cimera,
que no s’ha de decidir quines són aquestes polítiques que ens han d’ajudar a millorar
la situació, doncs deixem que faci la feina a qui els hi correspon, no? En principi, ho
em deixat, vostès en el seu cap de files, el Sr. Pere Navarro, i els companys que
creguin que l’han d’acompanyar en aquesta història, no entenem, perquè, a més a
més, no es correspon amb el document que en el Parlament de Catalunya, doncs
vostès han fet arribar, és que sincerament no entenem res. És, com a mínim, d’una
manca d’orientació absoluta per part del seu grup polític i de no saber cap a on es
dirigeixen, perquè, insisteixo, el que hi ha aquí no correspon amb el que vostès han
presentat en els grups polítics, entre d’altres coses parla de l’alimentació infantil en
aquell document, en aquest veig que no, per tant, tota una sèrie de coses, escolti’m,
un punt de coherència, per primera vegada.

SRA. PEREA
Sr. Fran Belver, ja per acabar el debat.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Perea. De limitar l’èxit gens Sra. Borràs, nosaltres el que estem
posant a sobre de la taula són elements que ens sembla fonamentals en el moment
en el qual ens trobem, per tractar i per aportar solucions a qüestions que, des de la
nostra perspectiva, evidentment, des de la nostra, hores d’ara són cabdals per poder
tirar endavant aquesta societat, davant dels problemes que té la gent, però la gent
que trobem en els nostres carrers cada dia, o sigui, no volem limitar l’èxit, no diem, i
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només parlem d’això, sinó que el que estem posant a sobre de la taula són elements
que ens semblen centrals en la vida quotidiana de la gent i que, hores d’ara, elements
que fa cinc anys, vuit anys, podien ser impensables que signifiquessin un problema
d’una manera important, per un volum gran de persones, avui ho són i com avui això
està representant un problema per un volum molt important de persones, diem, home,
pensem que d’aquestes qüestions hem de parlar i que hem de donar solució a
aquests problemes. No volem ni limitar l’èxit de la cimera, com vostè diu, ni volem
limitar els temes a tractar, aquí el que fem és dir, escolta, aquests temes a nosaltres
ens semblen rellevants i ens sembla que sobre aquests temes de ben segur hauríem
de parlar, res més.

SRA. PEREA
Molt bé, finalitzat aquest punt, passem al següent punt que són les mocions del Partit
Popular. Sra. Secretària.

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

CIMERA ECONÒMICA I SOCIAL.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 6 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Les relacions i l’encaix de Catalunya a Espanya, el debat a l’entorn del dret a decidir, i
la necessitat de regenerar la gestió pública i lluitar contra la corrupció, s’han instal·lat
a l’agenda política i social catalanes.
Ara bé, no menys prioritari és el debat a l’entorn de l’actual situació econòmica i
social, la situació dels serveis públics i l’atur. La crisi econòmica i social en la que ens
trobem està configurant una nova realitat social caracteritzada per l’augment
imparable dels processos d’exclusió social i les desigualtats entre rics i pobres. Al
nostre país, aquests fenòmens estan passant amb més intensitat i velocitat que a la
resta d’Europa i estan directament relacionats amb l’(des)estructura social i
productiva que tenim però també per les decisions econòmiques dels diferents
governs. S’està produint una fractura social entre el minoritari grup social que guanya
diners durant la crisi i no paga impostos i la immensíssima majoria que pateixen per
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una feina temporal, els que no arriben a final de mes tot i tenir feina, els que no tenen
feina i viuen de minses prestacions i les persones excloses sense prestacions a la
cua del bancs d’aliments. Taxa AROPE de l’any passat a Catalunya, 1 de cada 4
catalans risc de pobresa.
Davant d’aquesta situació, cal tenir un diagnòstic compartit i prioritzar per una banda
la generació de llocs de treball i per l’altra oferir la garantia de drets de ciutadania que
ens permeti tenir una societat on visquin les persones amb dignitat. Les polítiques
socials i els serveis a les persones formen part de la sortida de la crisi i sabem que no
podem esperar a que hi hagi recuperació econòmica per tornar a invertir en polítiques
socials: En un moment en què està creixent l’atur, la pobresa i la desigualtat és ara
més que mai quan cal apostar per a que les víctimes de la crisi no paguin més cops
les seves conseqüències.
És per aquest motiu que, des del moment en que la crisi econòmica va aguditzar-se,
resultava necessària la celebració d’una cimera econòmica i social catalana que
finalment tindrà lloc el proper dia 16 de març. Una cimera que ha de ser fruit del
treball previ de totes les forces socials que tenen alguna cosa a dir en aquest procés:
No n’hi ha prou amb reunir-nos un dia, parlar, debatre i constatar que no ens podem
posar d’acord. Hem de portar a la cimera propostes concretes, intentar buscar els
punts en comú, i tot el suport possible amb els agents econòmics i socials del territori
català.
Volem que la cimera marqui uns mínims pel que fa als temes socials, els serveis
públics, la sanitat, i l’educació, i que marqui un full de ruta clar, un horitzó de futur,
amb polítiques que es poden fer per estimular l’ocupació i el creixement. Per tot
plegat és indispensable el recolçament del món local reivindicant novament les
demandes pendents, les més urgents i necessàries, en matèria social i econòmica,
que l’afecten directament.
Per tot això, els grups polítics del PSC-PM i PP, proposen a l'Ajuntament en Ple,
l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar el Govern català a tractar, entre d’altres, els següents punts
específics que afecten directament les administracions locals catalanes:
1. Que es constitueixi una xarxa d’últim recurs de lluita contra l’exclusió liderada
pel Govern en coordinació amb els ens locals i amb la participació dels agents i
entitats socials, a la que es convidi a participar les altres institucions, entitats i
empreses privades del país, per tal que totes les persones en situació objectiva
de pobresa i risc imminent d’exclusió social, tinguin accés a un seguit de
recursos, garantint-ne les prestacions mínimes següents: Atenció i seguiment
des dels serveis socials bàsics a través d’una persona professional de
referència, ajuts al lloguer de l’habitatge i mediació davant risc de processos de
desnonament, fórmules per a garantir l’accés a aliments i als serveis bàsics
d’energia i aigua, accés a la Renda Mínima d’Inserció, atenció específica als
infants per assegurar els mínims en l’alimentació, els serveis bàsics de la llar i
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anar a escola en condicions d’igualtat efectiva, ajuts específics per accedir a les
necessitats en farmàcia i el conjunt de serveis al voltant de la salut.
2. Que es tiri endavant un Pla de Xoc contra l’atur juvenil i l’atur de llarga durada
amb dos eixos d’intervenció: a) Millorar la capacitat d’ocupar-se de les persones
aturades a través d’un Programa extraordinari de formació i treball per persones
aturades de llarga durada amb baixa qualificació i/o sense experiència
professional, un Programa extraordinari d’ocupació pública per persones
aturades sense prestació ni subsidi d’atur. I b) Reactivació econòmica per tal de
crear ocupació a través de l’estímul a la creació d’ocupació en sectors vinculats
a la sostenibilitat com l’estalvi i l’eficiència energètica, rehabilitació d’edificis,
especialment en l’accessibilitat i barris en risc de degradació, millorar l’accés al
treball reforçant la transparència del mercat de treball: fomentar l’actuació
d’intermediació del SOC, directament i amb nous dispositius d’inserció laboral
en cooperació públic-públic i públic-privat. I treballar per l’accés de tothom al
treball garantint la igualtat en l’ocupació a les persones amb especials dificultats
que requereixen d’una atenció especifica i addicional: reforç de les empreses
de l’economia social, cooperatives i empreses d’inserció i intensificar les
mesures d’inserció laborals en espais de treball normalitzats per a persones
amb especials dificultats i suport als CET’s i a la seva transformació i vigilància
del compliment LISMI.
3. Demanar que en els propers pressupostos de la Generalitat es mantinguin els
programes de mediació que fan que els barris conservin un clima de
convivència molt difícil de mantenir amb l’atur elevat.
4. Instar el Govern català a garantir als ajuntaments que rebin el finançament
necessari i de manera estable per poder mantenir les prestacions socials
bàsiques i garantir els drets socials i l’exercici de la igualtat d’oportunitats.
5. Demanar a la Generalitat que aprovi de forma urgent un pla de retorn del deute
acumulat amb les entitats socials i normalitzi el pagament de les subvencions,
assegurant el cobrament de les mateixes.
6. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge,
a establir de forma urgent un programa de mesures, coordinades amb el món
local, de seguiment a les persones i/o famílies en situació de desnonament,
garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer
assequible, així com de suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o
persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge per deute
hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció a les Persones que
pateixen aquesta situació (OFIDEUTE).
7. Eixugar el deute que la Generalitat de Catalunya manté amb les
administracions locals catalanes, a fi i efecte que aquestes puguin donar
compliment als pagaments que tenen pendents.
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SEGON.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de
Municipis de Catalunya.

PARTIT POPULAR

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

SRA. PEREA
Segons tinc entès, primer la Sra. Bas i després la Sra. Sonia Esplugas, endavant.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Perea. Bé, després d’aquestes mocions que acabem d’escoltar, que
arreglen el sistema, arreglen el món i tantes coses, aquesta és una modesta moció,
que parla d’un petit contenidor, però que pot fer més agradable la vida a la gent que
viu o que passa per allà mateix.
A la porta del Mercat de Collblanc hi ha un contenidor, de fet és un compactador, molt
gran on es tira brossa, sobretot de la gent del mercat, es tira brossa de fusta i de
ferro, principalment, i al tirar-se també les caixes de peix que fan molta olor, origina
molèsties als vianants que passen per allà. Davant del contenidor hi ha la parada de
l’autobús que gairebé tots hem passat per allà i l’hem agafat i és un lloc molt de pas i
la veritat és que aquest contenidor es podria millorar, esperem que busquin alguna
solució tècnica, de manera que es tapi o s’arregli el fet de, vaja, de l’impacte visual i
estètic que té la seva ubicació al lloc on està. Gràcies.

Essent les 19.50 hores, entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. En aquest cas aquesta moció és reiterativa, perquè no és la
primera vegada que portem, des de l’oposició, doncs aquest tipus de moció, la
legislatura passada es va portar dues vegades i no fa massa el grup de Convergència
i Unió també va presentar una moció en aquest sentit. La moció va adreçada a
facilitar el dret a la informació dels ciutadans i les ciutadanes, a la informació dels
plens municipals, aprofitant les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies, per
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apropar l’administració a la ciutadania, amb l’objectiu de donar llibertat a la ciutadania
d’informar-se de tot allò que considera del seu interès.

Nosaltres considerem que, a més a més, aquesta possibilitat s’ha de prestar a tota la
ciutadania d’una manera presencial, d’una manera virtual, en aquest cas a través
d’internet. De manera reiterada, el grup de govern ens ha rebutjat aquesta moció,
al·legant la duració dels plens, els costos econòmics del Ple o les dificultats
tècniques. Aquestes dificultats pensem que a dia d’avui ja s’han sobrepassat i ja han
quedat enrere, s’han trencat les barreres davant que hem tingut la constància que en
els darrers temps l’Alcaldessa ha pronunciat una conferència, dues conferències en
concret, i aquestes conferències han estat retransmeses a través d’internet.

Per això nosaltres, des del Partit Popular, considerem que instem a La Farga a
retransmetre a través d’internet els plens municipal de l’Ajuntament de l'Hospitalet, a
través de la seva pàgina web, a la pàgina dels mitjans de comunicació de l’Hospitalet.
I en aquest sentit també instem a La Farga a retransmetre en diferit i íntegrament els
Plens municipals de l’Ajuntament a través de la Televisió municipal. Gràcies.

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

SR. ORDÓÑEZ
Bé, gràcies Sra. Alcaldessa. Votaremos favorablemente a la modesta moción que
usted decía, sobre el contenedor de Collblanc y votaremos también favorablemente a
la moción número 28, que pide la retransmisión íntegra de los plenos municipales.
Obviamente, si se ha podido ver a la Alcaldesa mediante el sistema de streaming,
pues estaría bien que este Pleno también se pudiese ver en el mismo sistema.
Obviamente lo único o lo poco que les llega a los ciudadanos de Hospitalet, de los
plenos municipales, es la noticia que ponen en el digital, en la tele y luego el artículo
o el trocito de texto que sale en el periódico de Hospitalet, que lamentablemente sólo
habla de las mociones aprobadas y nunca habla de las mociones que proponen los
grupos de la oposición que son rechazadas, por tanto, simplemente habla de las
mociones del equipo de gobierno, que en este caso tiene mayoría, y eso distorsiona
realmente lo que es la democracia y ver lo que los otros grupos proponen a la ciudad.
Por tanto, votaremos favorablemente a su moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
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SR. SALMERÓN
Sí, gràcies. Votem en contra de la 27, pensem que no..., o sigui, que és una moció
que no té, tot i compartir que efectivament hi ha una part de problema en aquesta
situació, però com creiem que en aquests moments això no té una solució fàcil, fàcil
vol dir en termes econòmics, i entenem, des d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, que aquesta no hauria de ser una prioritat en aquests
moments, tenim d’altres prioritats molt més punyents.
I sobre la 28, votem favorablement, pensem que és una bona iniciativa, que la
tecnologia avui en dia permet que això pugui ser així i, per tant, pensem que és una
bona manera d’apropar la política i el Ple a la ciutadania i, per tant, votem
favorablement. Volem també afegir una proposta, si volen, de reflexió i és que tan si
s’aprova com si no, el que sí pensem que seria interessant és que a la Junta de
Portaveus tots plegats fem una reflexió de cóm, perquè encara i mira que ho estem
intentant, però de cóm fer encara més àgil i més interessant el funcionament i el
contingut i la dinàmica del Ple, perquè si volem no només que sigui a streaming, sinó
que hi hagi ciutadans que ho vegin i que s’enganxin a veure-ho i puguin participar,
penso que tots hauríem de millorar alguna cosa per tal de fer-los una mica més àgils i
més entretinguts aquests plens.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part de Convergència i Unió, Sra. Borràs o qui...

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sí, el grup municipal de Convergència i Unió votarà
favorablement la moció que deia vostè, Sra. Bas, que era modesta, bé, totes les
mocions són a considerar i en aquest cas, doncs és cert que produeix molèsties en el
seu entorn, la gent que hi passa més sovint i, per tant, a considerar. Des del nostre
grup sí creiem que caldria donar-hi una resposta més adequada, no sabem si això
s’hauria d’haver presentat en forma de moció o potser de prec i pregunta com en
d’altres ocasions temes com aquests ho han suscitat, però sens dubte és un tema
que cal donar-hi resposta i, per tant, en aquest sentit, hi votem favorablement.
Respecte de l’altre moció serà el Sr. Josep Lluís Pérez Fort qui donarà resposta.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies. Bé, nosaltres efectivament, com diu el grup del Partit Popular, vam presentar
una moció al respecte i, bé, en aquell moment va ser rebutjada. És cert que la
retransmissió i gravació de plens per internet és una mesura ja feta en molts
municipis del nostre entorn, Barcelona, Badalona, Reus, etc, i que la despesa no és
una gran despesa, és una despesa petita, això ho manteníem en la nostra proposta
de moció, en el seu moment. Nosaltres creiem que en una ciutat on es fa el congrés
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dels mòbils, també es pot veure ara pel mòbil, ja no cal asseure’s en un ordinador,
arribar a casa, sinó que el streaming també pot arribar al mòbil i si queda implantat a
la pàgina web i queda implantat per temes, doncs això facilitaria que els que
tinguessin interès en un tema, no llegir, que és molt més complicat en un mòbil llegir,
sinó veure i sentir el que en els plens es parla. I bé, jo penso que un Ple ja per si
mateix és interessant, no hem de fer del Ple un espectacle per enganxar la gent,
s’enganxa qui té interès, qui té interès polític en aquest assumpte. Per tant, nosaltres
votarem a favor, evidentment, d’aquesta proposta del Partit Popular.

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

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de la primera moció, de la número 27, a veure,
aquesta és una qüestió que ens ha portat a tots dedicar-li unes quantes hores de
prestar atenció, de buscar alternatives, de buscar solucions, com vostès saben
portem prou temps buscant alternatives en aquesta qüestió. És evident que tenir el
compactador allà al carrer Martí Julià, no és el desig de ningú, per dir-ho d’alguna
manera. Fa uns quants anys, jo crec que el Sr. del Río se’n recordarà, en el si del pla
integral de Collblanc-La Torrassa es va estudiar justament la possibilitat de poder
treure aquest compactador, treure’l d’allà, treure’l del carrer, i treure’l d’allà suposava,
perquè no hi havia altra manera de fer-ho, tal i com està conformat aquest mercat, la
supressió entre 10 i 12 parades del mercat exterior, del propi mercat. Vam parlar amb
els paradistes i això suposava que, en el decurs del temps, que ho podíem anar fent
mica en mica, conforme s’anés jubilant la gent o la gent anés tancant alguna parada i
que ells s’anessin reubicant. Van rebutjar els paradistes aquesta opció, perquè clar,
no sabien, diguéssim, què els estàvem proposant, evidentment, perquè no sabíem
qui es jubilaria, qui marxaria i no estaven disposats a jugar-se-la, diguéssim, a dir,
escolta, tal dia t’has d’anar a tal lloc i tal lloc no els interessava.
Per tant, a partir d’allà sempre hem anat buscant alternatives i hem anat buscant
alternatives amb els propis assentadors del mercat, tant amb els interiors, com amb
els exteriors. Amb els interiors hem fet tot un treball de reciclatge i de separació de la
brossa, de la orgànica, de la no orgànica, si vostès coneixen el mercat i entren per
aquella porta, per Martí Julià, només entrar a mà esquerra abans hi havia un bar, ara
no hi és, perquè allà es va fer tot un accés a les cambres inferiors, perquè es pogués
abocar des d’allà les escombraries de tot el tema d’orgànica, per poder fer tota la
separació i tot això es va fer amb els paradistes del mercat, va tenir un cost i va
millorar aquesta recollida d’escombraries.
I finalment en el tema del compactador, en el tema del compactador, la proposta que
vostè ens diu de tancar-lo, tal i com està per exemple en el Merca-2 de Bellvitge o en
el propi Mercat del Torrent Gornal, els propis paradistes exteriors del mercat van
rebutjar aquesta solució, ja que per l’espai que tenim allà, posar un calaix, els hi
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quedava una paret massa prop. Vam arribar a un acord de fer un altre servei que li
puc assegurar que com Ajuntament és més ineficient, perquè genera més despesa,
que si som habituals d’aquella zona, podem observar-lo cada dia, el compactador
està..., a la una del migdia es col·loca el compactador, està allà fins a quarts de cinc
de la tarda, a quarts de cinc de la tarda es retira, a la una i mitja de la matinada es
torna a col·locar, està allà fins a les deu del matí, per quan hi ha els primers serveis
del mercat, i a les deu del matí es torna a retirar, això va ser l’acord que es va fer amb
el paradistes i després de cada retirada del compactador hi ha un servei de neteja
específic per aquella zona.
I aquest va ser l’acord i aquesta va ser la voluntat i la preferència dels propis
paradistes, per tant, allò que estem fent, és el que vam acordar amb els paradistes,
fonamentalment els exteriors que estan entre l’escala que entra a Martí Julià fins el
carrer Occident, que són els més afectats per la presència d’aquell compactador. Per
tant, la solució que estem tirant endavant és la solució pactada, acordada i preferida
amb els paradistes i, per tant, aquesta és la que pensem que hem de tirar endavant.
Podem canviar aquell compactador, fer-lo desaparèixer de la superfície,
indefectiblement en aquell mercat suposa envair o que deixin d’existir algunes
parades exteriors, concentradament, evidentment, per tot l’espai que necessita el
compactador, el seu soterrament i la seva evolució per poder sortir a superfície.
Respecte de l’altre moció de les retransmissions a través del sistema de streaming,
votarem favorablement en aquesta moció i pensem, i vostès feien alguna referència,
és evident que la tecnologia ha anat avançant, els costos han anat baixant i ara,
diguéssim, és més raonable tot el que a nivell de costos i en funció de com tenim
organitzats els mitjans de comunicació, on hem donat una preponderància molt
important a tot el que té a veure amb el digital, amb el món digital, i per tant, podem
tirar endavant. Dir-los que ens hi posem, que ho farem, com vostès deien, hem fet i
fins i tot en algun Ple, en alguna ocasió, ja s’havia fet alguna retransmissió o
directament a través de la televisió de TDT, o qüestions d’aquest tipus, dir-los que el
Ple del mes que ve, no el podrem retransmetre encara per streaming, s’ha de fer
alguna inversió, perquè no és el mateix fer un acte, un dia, en un lloc, que, home, si
ara ja ho farem de manera permanent en aquest Ple, s’ha de fer alguna inversió en
alguns equips, deixin-nos que fem aquesta inversió, que ho posem tot alhora i, a
partir d’aquell moment, les sessions de Ple seran retransmeses en streaming, tal i
com vostès demanem, i després emeses en diferit per la televisió, a través de TDT.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha..., sí, Sra. Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, en primer lloc, donar les gràcies als grups municipals
que han donat suport a la moció i, en segon lloc, doncs destacar i felicitar-nos tots
plegat del pas endavant que donem en aquest sentit, doncs la transparència i la
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proximitat informativa de cara al servei públic que som i dels mitjans de comunicació
municipals. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Si no, passaríem al següent apartat, Sra.
Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 27 i 28; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 27.- SOBRE EL CONTENIDOR DEL MERCAT DE COLLBLANC. 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; amb 12 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació.

MOCIÓ 28.- DEMANANT LA RETRANSMISSIÓ INTEGRA DELS
MUNICIPALS A TRAVES DE LA WEB HTTP://WWW.LHDIGITAL.CAT.

PLENS

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

Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha de vetllar perquè els ciutadans i ciutadanes
tinguin accés a la màxima informació possible que esdevé a la ciutat i que els hi
afecta de manera directa.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha de facilitar el dret a la informació incorporant i
aprofitant les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies per apropar
l’administració local a la ciutadania, amb l’objectiu de donar llibertat a la ciutadania
d’informar-se d’allò que considera del seu interès.
Atès que els Plens municipals de l’Hospitalet -com a òrgan de màxima representació
de la ciutadania- és l’esdeveniment informatiu mensual més important de la ciutat.
Atès que els ciutadans i ciutadanes han de tenir la possibilitat de seguir la
transcendència de les decisions que s’adopten en Ple d’una manera presencial o
virtual.
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Atès que la retransmissió íntegra i en directe representaria un pas endavant en la
transparència, pluralitat i proximitat informativa que es vol promoure des de l’equip de
Govern municipal amb el Nou Reglament de Mitjans de Comunicació Municipals de
l’Hospitalet.
Atès que històricament, l’equip de govern ha rebutjat la retransmissió dels Plens
al·legant la duració dels mateixos, l’alt cost econòmic i les dificultats tècniques que
suposava l’emissió, assegurant que el millor per a la ciutadania era tenir accés a un
resum de les notícies més importants del Ple.
Atès que aquestes dificultats tècniques, econòmiques i de temps, semblen resoltes,
tal i com es va poder comprovar en la retransmissió en streaming i integrament de la
conferència L’HSUMA12 de l’alcaldessa de la ciutat, al passat mes de gener de 2013,
a la pàgina web dels mitjans de comunicació públics de l’Hospitalet.
Per aquests motius, el Grup Municipal Popular proposa al Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar a La Farga S.A a retransmetre en streaming i integrament els Plens
municipals de l’Ajuntament de l’Hospitalet a través de la plana web dels mitjans de
comunicació públics de l’Hospitalet http://www.lhdigital.cat.
SEGON.- Instar a La Farga S.A a retransmetre en diferit i íntegrament els Plens
municipals de l’Ajuntament de l’Hospitalet a través de la Televisió municipal de la
ciutat.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a La Farga S.A, a l’àrea d’Alcaldiapresidència i a la resta de grups municipals.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Convergència
i Unió, números 29, 30, 31 i 32, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió, em sembla que es farà una intervenció de
gairebé tots els membres, comença el Sr. Pérez, Sra. Borràs, molt bé.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sí, efectivament, retirem la moció que fa referència a la
commemoració del tricentenari de l’11 de setembre, que a la nostra ciutat serà abans,
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perquè de fet començarem amb la commemoració el 22 de juny, del tricentenari del
conveni de l'Hospitalet.
Bé, nosaltres avui presentem o veiem definitivament, una moció que va quedar sobre
la taula, que era per parlar de la possibilitat d’instaurar el pagament telemàtic a la
zona blava de la ciutat. Nosaltres creiem que les noves tecnologies s’estan imposant
d’una forma important, és difícil avui en dia trobar, cada vegada més, una persona
que no disposi d’algun sistema telemàtic, telemàtic em refereixo des d’ordinador a
casa seva, des de telèfon, que no disposi de res de tot això, de telèfon mòbil, i per
tant, en aquest sentit, estem entrant en una nova etapa com a societat, que també
com a ciutat, doncs hem de mirar de donar-hi resposta.
Avui en dia és possible fer el pagament del que anomenem zones blaves, el que són
les places d’aparcament de pagament, a través d’un sistema, a través del telèfon
mòbil. Això facilita molt les coses pels usuaris, en primer lloc, perquè no cal dur a
sobre diners, ni tan sols una tarja d’un banc o d’una caixa i, a més a més, doncs
perquè possibilita que quan tu has de renovar el tiquet que acabes de treure, perquè
estàs fent unes gestions i t’entretens una mica més, no has de retornar exactament
en el punt a posar els diners, per tornar a treure un tiquet nou.
Entenem que aquest seria una millora pel conjunt de la gent que ve a l'Hospitalet o
que és de l'Hospitalet i vol aparcar a la zona blava per comprar, per fer les seves
compres o per fer les seves activitats necessàries i, per tant, nosaltres demanem que
aquest Ajuntament estudiï la possibilitat d’aplicar aquest sistema de pagament
telemàtic a les zones blaves de la ciutat i que, per tant, en aquest sentit, doncs
modernitzi els nostres carrers i faciliti als nostres ciutadans el pagament de la zona
blava. Gràcies.

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

SRA. CLAR
La següent moció que proposa un major aprofitament de La Farga, centre d’activitats,
podríem dir, fins a cert punt, que va relacionada amb aquesta que acaba d’exposar la
meva companya, la Meritxell Borràs. El perfil de l’emprenedor, de la persona amb
talent, que ha dissenyat aquesta App pels mòbils, per poder fer el pagament de la
zona blava a distància, diguéssim, és un perfil molt característic, és gent és jove, no
necessàriament amb recursos, que bàsicament el seu valor principal és el seu talent,
el seu enginy i la seva capacitat de crear. És un perfil d’emprenedor que està molt
acostumat a treballar en grup, de compartir amb emprenedors de característiques
similars i que moltes vegades es troben que els hi falten possibilitats econòmiques,
per tenir els mitjans tècnics per tal de poder desenvolupar tot el seu talent. En el
congrés de mòbils que estem vivint actualment, hi ha tota una part que és Applanet
que està dedicat única i exclusivament a les aplicacions per smartphone. Es parla
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inclús, dintre del sector, que això de les App acabarà essent un congrés propi, que
tindrà una envergadura igual o superior, a la llarga, que el dels mòbils.
Llavors, des de Convergència i Unió, amb esperit de construcció, única i
exclusivament, hem pensat que potser estaria bé, tenint en compte que tenim un
centre d’activitats al centre de la ciutat, molt ben comunicat, i que lamentablement,
actualment, no està molt utilitzat, doncs que estaria bé poder destinar una part
d’aquest espai de La Farga, com agència d’innovació de la tecnologia, el disseny i
l’esperit emprenedor, oferint programes educatius, espais i el recolzament necessari
per facilitar les pràctiques de col·laboració i oportunitats d’aprenentatge, a través
d’una comunitat inspirada en l’excel·lència empresarial. Posar a l’abast dels
emprenedors tot el necessari per desenvolupar una proposta empresarial innovadora
de base tecnològica, acollint emprenedors que tinguin tant una idea de negoci, com
aquells que, tenint empreses en funcionament, vulguin beneficiar-se d’un ecosistema
on treballar, establir relacions i generar oportunitats. I crear i potenciar un viver
d’empreses per a professionals que desenvolupin i facin créixer la seva empresa per
tal de generar activitat econòmica relacionada amb els entorns digitals, el
coneixement i les tecnologies de la informació i comunicació, el que es coneix
normalment com TIC, centrant l’atenció en els nínxols professionals relacionats en la
creació d’aplicacions per smartphones.
Creiem que és una cosa que doncs la ciutat pot gaudir d’aquesta oportunitat, creiem
que per l'Hospitalet pot ser bo i podria ser, doncs també una manera de col·locar
Hospitalet amb identitat pròpia dintre de tot aquest món de desenvolupament
d’aplicacions per smartphones. Gràcies.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. La presentació d’aquesta moció pretén fomentar
l’assistència i l’hàbit, perquè la ciutadania vagi als teatres de la ciutat. Certament el
Teatre és un dels grans bens preuats, d’un valor per a la cultura incontestable i és pel
que totes les societats el fomenten i protegeixen. A la nostra ciutat gaudim d’un
important teixit associatiu que es dedica a crear espectacles teatrals de dansa i
música, existint en els diferents districtes espais adequats per cobrir el
desenvolupament d’aquestes activitats, on assisteix el públic que hi viu a prop.
A l'Hospitalet tenim el Teatre Joventut i l’Auditori Barrades, en els quals s’exhibeix, en
format de temporada, espectacles i obres de teatre professionals i també amateurs
de qualitat. Malgrat la possibilitat de l’ampli ventall de descomptes oferts en les
entrades, en més del 50% dels espectacles, a dures penes s’arriba a cobrir la meitat
de l’aforament, mantenint-se per temporada al voltant del mateix número
d’espectadors amb tendència a la baixa. És palès que l’augment de les entrades per
l’IVA en l’àmbit de la cultura, és un obstacle real i fa que l’assistència de públic encara
sigui menor, pel que tot plegat ha de ser motiu suficient perquè l’Ajuntament adopti
mesures per evitar-ho, fomentant l’assistència a aquest dos espais.
Per la qual cosa, proposem:
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Primer, programar campanyes promocionals per fomentar l’hàbit d’anar al teatre.
Segon, programar campanyes amb promocions específiques per espectacles, en
l’alumnat adolescent dels centres educatius de la ciutat i també en els casals de gent
gran.
Tercer, tot i sabem que s’ha fet alguna vegada, oferir a les Associacions de
Comerciants la possibilitat que aquests, en les seves ofertes, puguin oferir als clients
entrades o vals d’entrada per espectacles determinats. Gràcies.

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

SR. ORDÓÑEZ
Bé, Plataforma per Catalunya votarà favorablement a la moció número 29 i a la 30 i
s’abstindrà de la moció número 31.

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

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votarem favorablement a la moció que van deixar sobre la taula l’altre dia, respecte al
pagament telemàtic a la zona blava, entenem que és una idea positiva i que s’ha vist
que és viable a la nostra ciutat i, per tant, valorem positivament i la votarem a favor.
Respecte a la moció de l’aprofitament de La Farga, entenc que a la Junta de
Portaveus han parlat d’una modificació d’aquest text i, per tant, si és així i es modifica
aquest text, nosaltres votaríem favorablement, en el sentit que valorem molt
positivament la idea de convertir una part de La Farga, en un espai en el qual es primi
la innovació tecnològica, el disseny empresarial, que es posi a l’abast dels
emprenedors i també que es creï o es potenciï un viver d’empreses. Però,
evidentment, cal fer una pensada més global com a ciutat, cal lligar-ho amb altres
espais o amb altres equipaments que estan naixent a la ciutat i, per tant, que cal un
estudi al voltant de tot això.
I respecte a la tercera moció, la del teatre a la ciutat, votarem en contra, en el sentit
que s’ha iniciat, creiem, un procés de participació ciutadana, per situar la cultura com
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a motor econòmic i repensar la ciutat culturalment, per tant, això també inclou,
evidentment, el Joventut i el Barrades, i crec que aquests dies, doncs en parlarem
molt d’aquests temes. I també votem en contra, perquè entenem que, des de la
regidoria de cultura, s’està fent un esforç molt important, vostès ho citen també a la
seva moció, un esforç molt important en campanyes de promoció, que vostès ja
reconeixen que arriben fins i tot al 50% del descompte. No és veritat que hagin
davallat els participants o les persones que participen en espectacles al Teatre
Joventut, en tot cas, no ha davallat, malgrat el gran mal que està fent la pujada de
l’IVA per part de l’Estat Espanyol.
Per tant, entenc que des de cultura ja s’està fent un esforç important i, fins i tot, també
altres regidories estem fent un esforç important a sumar espectadors al Teatre
Joventut i, fins i tot, li podria donar algunes dades. Des d’educació estan programant,
per exemple, accions d’Anem al teatre, que han anat sumant espectadors any rere
any, al 2010 van anar 1.749 alumnes, al 2011, 2.501, al 2012 hi ha 2.729; per
exemple s’han programat espectacles com Musiquetes al Teatre Joventut, que van
anar 350 al 2010, 468 al 2011, 530 al 2012; i també, evidentment, des dels concerts
de l’Escola de Música o des del teatre... altres tipus de teatres per escolars, doncs
també s’ha millorat l’espectacle. També la regidoria de Benestar i Famílies, doncs ha
programat, els dos últims anys, doncs espectacles en defensa, en contra, perdó, de la
violència de gènere, que han portat gairebé 500 alumnes cada any a aquest teatre.
Per tant, no estem d’acord en el sentit que s’estigui davallant la participació dels
espectacles al Teatre Joventut, per això votem en contra, perquè entenem que ja
s’està fent un treball important de promoció del Teatre Joventut.

Essent les 20.15 hores, entra a la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor del
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

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

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Voy a posicionar a mi grupo político del Partido Popular
catalán, en las tres mociones de Convergència i Unió, la del pago telemático de la
zona azul, la de la mejora de los usos de La Farga y la que pide fomentar la
asistencia a los teatros. Quiero anticipar que nuestro voto va a ser, en principio,
positivo a las tres mociones, si bien quisiéramos hacer una pequeña enmienda en la
de La Farga, que es por la que vamos a empezar.
Hablando de La Farga, nuestro grupo político ya ha presentado en otras ocasiones,
ya ha pedido en otras ocasiones, la mejor utilización del espacio que por ahora
parece que es mucho más explotable. Yo quiero creer que en parte lo que se dice en
esta moción es mentira, porque si realmente no hay ningún espacio para que los
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emprendedores puedan encontrar un mínimo básico, para empezar su trabajo,
después de más de treinta años de gobierno de los mismos, en una ciudad de
260.000 habitantes, algo se podía haber hecho mejor. En cualquier caso, lo que sí
sabemos fehacientemente es que hay un servicio de asesoramiento que se hace
desde la oficina de juventud y este servicio de asesoramiento, hasta donde sabemos,
pues, bueno, tiene las posibilidades que tiene.
Por lo tanto, mi grupo político va a apoyar la iniciativa, apoyamos esta iniciativa si lo
que pide es dar un espacio y un despacho y un mínimo para empezar a trabajar, con
el objetivo de que en el futuro sea un vivero de empresas, apoyamos la iniciativa si lo
que pide es concentrar también asesoramiento jurídico y crear además talleres para
fomentar este determinado ámbito de los emprendedores en el sector de las nuevas
tecnologías de la información y apoyamos esta iniciativa si lo que se pide es que en
un futuro La Farga se convierta en la sede social de los emprendedores. No obstante,
somos conscientes que la implantación de esto requeriría unos costes.
Y, por lo tanto, quisiéramos añadir un punto, hacer esta enmienda “in voce”, para
evitar el mismo error que se ha cometido en otras administraciones, en cuanto al uso
y a la compra de licencias privativas. El punto que quisiéramos añadir sería: Instar al
departamento de Informática a que remita un informe sobre que hardware, qué
distribuciones del sistema operativo y qué software de código libre, han de tener las
estaciones de trabajo, para minimizar los costes del Ayuntamiento y maximizar las
posibilidades de los usuarios. Esto es porque en otras administraciones, cuando ha
sucedido algo similar, se han comprado licencias carísimas de software privativo, que
después ha atado de pies y manos para el futuro. Así que si el grupo de
Convergència i Unió acepta esta enmienda, pues votaríamos favorablemente.
En cuanto a la moción para mejorar la asistencia al teatro, cabe hacer algún
comentario. Quiero decir que los gobiernos tienen la responsabilidad que tienen, que
no es culpa de este gobierno que la gente vaya poco al teatro, como tampoco es
mérito de este gobierno que la gente vaya al teatro, lo que sí está en nuestra mano
es tomar algunas decisiones para mejorar la asistencia, asistencia que, como decía el
Sr. Esteve, no ha bajado, al menos así se indica en los anuarios estadísticos, y esas
acciones que podemos tomar para mejorar la asistencia, se pueden hacer desde la
vía de los precios o desde la vía de la promoción de la difusión. El Ayuntamiento ya
hace descuentos para pensionistas, para familias numerosas, para asociaciones,
para grupos de profesionales, por lo tanto, entendemos que esta vía ya está
suficientemente potenciada, incluso nuestro grupo político había pedido en alguna
ocasión, hacer ofertas para el “lastminute”, cosa que quedó en el aire, pero aún y así
creemos que es un buen momento para abrir la oferta, para ampliar, para fomentar,
para devolver la participación a las asociaciones de comerciantes, tal y como se dice,
por lo tanto es una propuesta razonable y bienvenida sea esa moción, a la que
votamos a favor.
Y en cuanto a la moción del pago telemático, celebramos esta propuesta, que es una
propuesta sin color político, como bien se dice en el texto, es una propuesta que hace
el Ayuntamiento de Badalona, el Ayuntamiento de Viladecans, el Ayuntamiento de
Castelldefels, seríamos partidarios también de que se estudiase, si más no, la
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aplicación por fases, porque a lo mejor en el momento actual es complicado implantar
este sistema, pero al menos por fases. Y bueno, simplemente un apunte, estamos en
el momento del Mobile World Congress y los de fuera no pueden venir en metro
hasta aquí y los que ya viven aquí no pueden aparcar y pagar la zona azul con el
móvil, por lo tanto, no está todo especialmente adecuado al sitio que nos toca y el
voto será favorable. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, moltes gràcies…

SRA. CLAR
M’agradaria sentir…

SRA. ALCALDESSA
Sí, no sé si per part del grup socialista, no, ho dic perquè el Sr. Senen ha fet una
proposta, no sé si l’accepta o no l’accepta.

SRA. CLAR
M’agradaria primer sentir la proposta que ha de fer l’equip de govern.

SRA. ALCALDESSA
Bé, jo ho deia per si es modifica la moció.

SRA. CLAR
De moment no.

SRA. ALCALDESSA
No, val, d’acord, doncs per part del grup socialista, primer té la paraula la Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, molt breument i, bé, en primer lloc els hi direm que sí a la moció presentada pel
que fa al pagament telemàtic de la zona blava, s’agraeix, per descomptat, la proposta
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que considerem que és constructiva i un cop que ho hem estudiat i ho considerem
factible, el fet és que el que hem de mirar és que ens costa aquesta inversió i mirar
els beneficis del sistema. Només un petit apunt, de les ciutats que ho tenen, només
en fan un ús un 5%, vull dir que llavors s’ha de mirar la implantació, s’ha de mirar la
inversió, si surt a compte o no. Però que efectivament el que vam fer va ser demanar
deixar-ho sobre la taula, perquè estàvem en aquest moment d’estudi previ,
continuarem estudiant i, en tot cas, ja els anirem informant. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per la moció número 30, Sr. García Mompel.

SR. GARCÍA MOMPEL
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, la moció aquesta que presenten sobre la utilitat
de La Farga, em sembla correcta, però aniria una mica amb la modificació que han
fet vostès a la Junta de Portaveus, perquè és que jo crec que si no veiem una mica el
que s’està fent i una mica el contingut global, ens podem..., bé, podem no tenir
elements per... Nosaltres estem fent, no tenim viver d’empreses, això és cert, creiem
que estem treballant en tres línies fonamentals, precisament en això que diu vostè, en
tres diferents espais i, evidentment, un d’ells era, perquè havíem comentat amb la
Sra. Perea, o podia ser La Farga, en temes de noves tecnologies o d’altres que
puguin sorgir, perquè també creiem en el tema que la gent hi pugui emprendre,
autoemprendre un ofici i anar endavant en el seu propi projecte de treball i de vida.
Per tant, en aquest sentit, sí que és cert que nosaltres hi fem un servei
d’assessorament a tots els emprenedors de la ciutat, vostè si té algun conegut o
coneix..., cap problema, els hi pot donar el telèfon nostre, que vinguin allà, els
assessorarem i, a més a més, els hi plantejarem la possibilitat, en aquest moment ja
de poder ubicar-se en un centre semblant al viver d’empreses, diguem-li viver o
diguem-li un altre nom, però en el qual pugui desenvolupar la seva relació
professional.
Per tant, jo li demanaria que modifiquessin aquesta moció que han fet, en el sentit
que han parlat a la Junta de Portaveus. Ara, això tot és important, jo crec que estem
en un moment en el qual apareixen noves oportunitats de negoci, noves formes de
treballar tot l’espai de les noves tecnologies i d’altres més clàssics també,
evidentment. Però estem pensant i jo crec que seria... jo no podia deixar passar la
moció, ho havia de dir, com diu, algú ho havia de dir, estem en un moment en el qual
totes les subvencions, totes les subvencions de les administracions públiques que
ens han delegat, delegat, competències i recursos en aquestes qüestions, ens han
fallat lamentablement, ho hem discutit en d’altres plens, hem parlat de les polítiques
actives d’ocupació, de les polítiques d’innovació, en aquest moment tenim a sobre
una Llei de règim local, que tal i com està ara dissenyada, en fi, patirem, perquè ni
vivers d’empresa, ni res, ni formació ocupacional, ni res de res.
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Per tant, hem de mirar el context també en el que estem i dir-li en aquest sentit a la
gent, que també des d’altres administracions, en aquest cas claríssimament des del
govern de l’Estat, però no únicament, s’ha de plantejar que què vol que fem els
ajuntaments en aquestes qüestions, perquè al final, i en això té vostè raó, nosaltres hi
tenim els veïns, nosaltres hi tenim els projectes localitzats en un territori i malgrat
això, depèn com quedi el tema de la nova Llei local, la veritat és que difícilment
podrem donar cobertura a això. Primer, perquè no tindrem competències, però és que
ni a més a més les tindrem delegades, amb la qual cosa serà complicat. Per tant,
nosaltres estudiarem aquesta proposta, tenim tres línies claríssimes, jo li comentaré
també, estan ja bastant madures, incloent-hi l’edifici o l’espai que deia vostè i, bé, per
la nostra part, si vostès modifiquen això, li acceptaríem la proposta.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Graells, per a la número 31.

SR. GRAELLS
En relació a la moció per fomentar l’assistència d’espectadors als teatres de la ciutat,
malgrat, doncs el ponent, el Sr. Josep Lluís Pérez, és una persona que jo haig de
reconèixer, s’estima tot el món del teatre, coincidim molt amb ell, sobretot en aquells
espectacles que també munten les entitats i també la programació professional i tal,
malauradament no li puc donar, tot i que reconec la bona intenció, no li podem donar
suport a aquesta moció, ho deia abans el Sr. Lluís Esteve, perquè el que recull la
moció jo crec que no és real, ni quant a la diagnosi que fa, ni quant a les propostes,
perquè es proposen una sèrie de coses que jo entenc que ja s’estan fent, aquestes i
algunes més de les que vostès diuen.
Primer, es dóna una imatge del teatre amb aquesta expressió que tampoc és que és
un indicador molt seriós, diu, a dures penes s’arriba a cobrir la meitat de l’aforament,
aquesta és una dada que no és certa, a banda que jo crec que és una dada que no
és útil plantejar-la així, perquè evidentment el que hem de valorar és la quantitat
d’espectadors que tenim a l’any, en això no hi ha un descens, malgrat que ara estem
en temps molt complicats. Fins i tot l’any passat vam fer pública una dada que
havíem, per primera vegada, superat els 30.000 espectadors, sumant els de la
programació professional amb els d’altres activitats que, com vostè sap, es fan en el
Teatre Joventut i a l’Auditori Barrades, des de la cessió a entitats culturals, el teatre
escolar que deia el Sr. Lluís Esteve, la mostra de teatre amateur, és a dir, sumant tot
més, diríem, l’oferta més professional, l’any passat vam tenir una xifra que mai
s’havia aconseguit, per tant, no és veritat aquesta situació de davallada.
Els efectes de l’IVA, indubtables, l’altre dia llegia un estudi que des de la pujada de
l’IVA ha baixat el nombre d’espectadors en un 30% a les sales privades, per exemple.
Què passa, que aquí no es pot utilitzar, perquè aquí de fet el que hem decidit com a
govern, és no repercutir en el preu de les entrades, la pujada de l’IVA, això
evidentment requereix un esforç pressupostari, però no s’ha repercutit, perquè si ho

…/…

105

repercutíem, lògicament aquí sí que haguéssim tingut una crisi. Per tant, des d’aquest
punt de vista de la diagnosi, no li podem donar suport.
D’altra banda, dir-li una cosa, aquest és un teatre, tant el Teatre, com l’Auditori,
d’iniciativa pública i que, per tant, no ha de funcionar només des del punt de vista
economicista de determinar que allò que no està garantit que tingui un èxit i omplim la
sala, no ho fem, jo crec que, com a teatre públic, també el que hem de fer és donar
oportunitats a aquells grups, a aquells sectors que no són de tan públic de masses,
no tan mediàtics, que sabent que no ompliràs la sala, ho fas igualment per donar el
màxim d’oportunitats. Tot just hem iniciat el Festival Barnasants, sabíem
perfectament que la María del Mar Bonet ens ompliria el Barrades i ens l’ha omplert,
vostè va assistir i ho va veure, teníem l’Auditori Barrades ple de gom a gom i en canvi
sabem que altres artistes no ompliran, però això no vol dir que hi renunciem, no tenim
quatre o cinc sales diferents i ens podem adaptar a les expectatives d’aquells públics,
per tant, no crec que sigui un bon indicador aquest. Sí que ha de ser un bon
indicador, diríem, el públic global que tenim i, en aquest sentit, jo crec que tant a
l’Auditori, com al Teatre, està ple de vida, tira bé, fins i tot obres que han tingut èxit a
Barcelona, vénen a Hospitalet i tenen èxit redoblat, recentment hem assistit a algunes
obres de teatre que han omplert el teatre i, per tant, altres no tindran el ressò
mediàtic, ni tindran la tirada que tenen, però jo crec que se’ls hi ha de donar una
oportunitat.
I quant a campanyes, vostè ho deia, fem tota la campanya de descomptes, treballem
els canals promocionals, des d’Atrapalo, Letsbonus, això ja s’està fent, fem
campanyes específiques en el món del comerç, treballem les entitats, hem constituït
meses culturals de districte, on treballem, precisament, el que les entitats organitzin
anades al Teatre o a l’Auditori Barrades. Tant l’Auditori, com el Teatre, tenen
Facebook, tenen Twitter, estem treballant estratègies de comunicació en aquest
nivell, per entrar en els canals de difusió també de les grans companyies i, per tant,
s’està fent. I no repetiré el que deia el Sr. Lluís Esteve, del públic escolar, estem fent
moltíssimes iniciatives, des del que és la campanya de Anem al Teatre, el Teatre per
a tota la família, tot el tema del teatre escolar que fan fins i tot iniciatives privades que
ens demanen el teatre pagant per fer teatre infantil, la Mostra de Teatre Amateur que
fe. És a dir, que ja es fan una sèrie de campanyes que jo crec que, per tant, no li
podem votar a favor, perquè pensem que ja s’estan fent.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Clar.

SRA. CLAR
A veure, si no ho he entès malament, en la moció del centre d’activitats el que se’ns
proposa, per part de l’equip de govern, és que modifiquem el que sol·licitem i que fem
un únic punt que sigui que s’estudiï la possibilitat de... i tot el que demanàvem.
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SRA. SECRETÀRIA
Davant de cada acord, primer, segon i tercer, posar que s’estudiï la possibilitat ...

SRA. CLAR
Val, perfecte. Llavors, la proposta que m’ha fet el Sr. Cañizares, no l’acceptem, no
l’acceptem, entre d’altres coses, perquè aquesta preocupació del software, no
s’amoïni, ells dissenyen el seu propi software, no s’han de comprar llicències, ni res
per l’estil. I, Sr. Cañizares, vostès tenen aquesta moció des de dimarts, bé, fa més
d’una setmana, amb l’equip de govern hem mantingut diverses converses
telefòniques per mirar d’arribar a acords, no ens sembla lícit que arribem al Ple i, en
el moment que es debat la moció, vostè vingui a fer una proposta d’una modificació,
Sr. Cañizares, i encara més quan estem parlant d’un tema tan tècnic que ho hem de
mirar amb deteniment, no és una cosa que es pugui improvisar a la lleugera.
Referent al tema del pagament per telèfon mòbil de les zones blaves, Sra. Perea, fa
cinc anys ningú tenia Facebook i ara ningú podem viure sense Facebook, fa un any i
mig ningú tenia Whatsapp i ara no podem viure sense Whatsapp. Li dic tot això,
perquè amb el tema de les noves tecnologies, que segons els telecos ja no són
noves, són tecnologies a seques, perquè ja són antigues totes, això és exponencial,
ens enganxem a tot això amb un vici i amb una rapidesa que és impressionant i quan
tenim la possibilitat de facilitar les coses, tothom, gent de la nostra generació Sra.
Perea i de les generació anterior també es puja en el carro, no s’amoïni que ja veurà
com això també serà un èxit.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Sra. Clar, lícito es, le pido disculpas por no habérselo
explicado antes, lícito es, ha sido culpa mía no haberle transmitido antes esta
propuesta, yo creo que no hay que tener miedo…

SRA. ALCALDESSA
Sr. Cañizares, si se acerca un poquito más, es que no se oye bien, gracias.
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SR. CAÑIZARES
Gracias. Yo creo que no hay que tener miedo a las licencias de código libre, es decir,
efectivamente los emprendedores son desarrolladores de software, efectivamente,
pero no obstante, de lo que hablamos es de las estaciones de trabajo, del
equipamiento, que no sean licencias privativas, pero bueno, es igual, igualmente
nosotros preferimos un vivero de empresas aunque sea caro, consideramos que el
Ayuntamiento seguro que estudiará la posibilidad, aunque no venga en el texto de la
moción, antes que votar en contra de una moción que nos parece una buena idea.
Sr. García Mompel, usted preguntaba antes sobre cómo va a quedar la Ley de
racionalización y sostenibilidad de la administración pública, bien, los municipios de
menos de 20.000 habitantes sí que perderán competencias a favor de entidades
locales mayores. No obstante, usted sabe que lo que está en el anteproyecto de Ley
o lo que está en el informe del anteproyecto de Ley, perdón, es que los municipios de
75.000 a 500.000 habitantes, van a mantener prácticamente las mismas
competencias que tienen ahora. Pero en cualquier caso, prácticamente sí, pero en
cualquier caso, ustedes tienen algún representante en el Congreso de los Diputados
a quien le pueden preguntar. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
A veure, un moment, Sr. Josep Lluís Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Gracies Sra. Alcaldessa.

SRA. ALCALDESSA
Un moment, abans que compti el temps, a veure, qui demanarà la paraula? Ho dic
per no anar de grups en grups, molt bé, per part de Convergència i Unió el Sr. Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Bé, miri, jo sobre el tema de la davallada d’espectadors, jo tinc aquí unes dades que
donen vostès mateixos, en el 2007, 145 espectacles, 20.300 espectadors, 2008, 143
espectacles, 20.661, en el 2009, 137 espectacles, ja per sota d’espectacles, 19.303,
lògicament, en el 2010, 136 espectacles, 17.143, estic parlant del Teatre Joventut, i
en el 2011, no tinc les de 2012, evidentment, 149 espectacles, 19.678 espectadors.
Això és el que donen vostès, no m’ho invento jo, està aquí, si vol la fotocòpia li dono o
s’ho mira per internet que està a la pàgina web de l’Ajuntament. Bé, doncs clar, a
veure, en una sala, ja no parlo de la gran i de la petita i puc fer la mitjana, parlo de la
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gran i de la petita i em permeto la llicència de fer la mitjana, i en aquesta mitjana em
surt per sota del 50% a nivell general.
Bé, sense entrar en discussions de tot el que fan, que em sembla molt bé, i
l’aplaudeixo i em sembla perfectament, em sembla molt bé, jo dic que queden
butaques lliures, butaques buides i que anem per la ciutat presentant el Teatre de
Joventut o l’Auditori Barrades, en el sentit que molts ciutadans, conciutadans nostres,
no saben ni on para el Teatre Joventut a la ciutat, no ho saben. A Viladecans ho sap
tothom, perquè Viladecans es dedica a posar banderoles al llarg de tota la població
per dir on està l’Atrium, que l’Atrium existeix, bé, quantes banderoles s’han posat, per
exemple, del Teatre Joventut, s’ha fet aquesta informació a la ciutadania. Per
exemple, en els mitjans de comunicació, per què no en fa un tall del que fa el Teatre
Joventut, escolta, doncs fes un tall, fes un apart més llarg, més publicitari. Només
amb la nostra moció el que pretenem és fomentar l’hàbit d’anar als teatres, l’hàbit, i
aprofitar aquests espais buits que hi ha, sigui la sessió que sigui, que hi ha buits per
aprofitar. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, sí, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sra. Clar, jo amb ànim tan constructiu com vostès, miri que jo no anava a dir res i miri
que li he felicitat i li he agraït, però vostè si no posa... A veure, Sra. Clar, jo no dubto
de la capacitat dels ciutadans de fer anar el Facebook, el Twitter i el pagament
telemàtic, no estem parlant d’això, però és igual, escolti’m, en qualsevol cas nosaltres
estem molt limitats i el que hem de fer és mirar si aquest mitjà de pagament és positiu
per a la ciutat, per al ciutadà i, evidentment, sostenible per part de l’administració.
I ja aprofito que tinc la paraula i, mire Sr. Senen, con la Ley de racionalización de la
administración, sería muy prudente, porque podríamos hacer un monográfico. Y lo
que le diría yo en una sola frase, es que con esa Ley, lo que ustedes están haciendo
es un ataque a la Constitución brutal, se han cargado la administración, se han
cargado la estructura de estado territorial, los municipios directamente desaparecen,
por no decir que las competencias de las autonomías también. Entonces, yo le diría
que fuera muy prudente y, escúchenme, ustedes con mayoría absoluta, recojan,
recojan también propuestas, pero sobretodo no se carguen lo que es la estructura
estatal, por la puerta de atrás. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Sr. García Mompel.
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SR. GARCÍA MOMPEL
Sí, simplement per clarificar una mica l’últim tema aquest, la Llei que està a sobre de
la taula és preocupant, és preocupant especialment pels serveis de promoció
econòmica i els serveis socials, no sé com acabarà això de les teleassistències, però
no pinta gens bé a dia d’avui. Malgrat això, dir-li que nosaltres hem endegat una línia
de col·laboració amb entitats empresarials, una cosa max-mix, público-privada,
perquè aquestes coses siguin efectives, però l’administració que en teoria ha de ser
la responsable d’impulsar tot això, és la que és i si no finança determinats serveis,
difícilment podrem continuar o demanar-li a la resta d’administracions que ho facin.
Això ha de tenir-ho molt clar, Sr. Senen.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Sí, Sr. Senen, no sé si, bé, deuen ser dos
minuts ara, doncs dos minuts.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Básicamente para explicar un poco esto de la Ley de
sostenibilidad y racionalización de la administración pública, sabemos que es una Ley
que cambia muchas cosas, por supuesto que sí, también les doy mi opinión, que creo
que la pueden utilizar para el futuro, por si alguna vez vuelven a gobernar este país,
que es posible. Ustedes tienen muchas ideas sobre cómo solucionar la crisis o de
cómo solucionar el déficit de los ayuntamientos, sobre cómo solucionar los
desahucios, estas ideas que ustedes tienen, que seguramente son muy buenas y
seguramente tienen un modelo para cómo hacerlo, háganlo cuando gobiernen. Nos
tienen ocho años de brazos cruzados, viendo como todos los municipios se quejan de
que no tienen capacidad financiera, como todos los municipios se quejan de que
tienen competencias impropias, soluciónenlo cuando sea su turno. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Mire, bueno Sr. Senen, yo, en fin, como se puede imaginar, no pensaba intervenir en
estos temas, pero claro, a ver, a mí me gustaría que usted hablara con los alcaldes
del Partido Popular, no en público, hable en privado, y verá lo que opinan de esta Ley
y verá lo que opinan si la Ley que ustedes han tirado, que todavía no es ni Ley, ni
borrador, sino que es un informe y lo que han hecho es, el Sr. Montoro en un
powerpoint es lo que ha explicado, hombre, si ustedes consideran, sinceramente, y
que lo diga usted que es concejal de un ayuntamiento, me parece además, en fin,
peor, porque los alcaldes, concejales del Partido Popular, que realmente trabajan en
sus ayuntamientos, están totalmente en contra de la Ley, del borrador y de la filosofía
de esa Ley que en este momento se está poniendo en marcha.
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Primero, porque usted ha hablado de un tema que, sinceramente, si estuvieran
resolviendo el problema del déficit de los ayuntamientos y la financiación de los
ayuntamientos, pues bueno, pero es que ustedes no abordan para nada la
financiación de los ayuntamientos, en absoluto, ustedes lo único que han hecho es
una lista de competencias que quedan prohibidas para los ayuntamientos, entre las
cuales están servicios sociales, educación, las políticas de ocupación y otras que van
directamente al interés y a la prestación a los ciudadanos. Por tanto, a ver, no nos dé
usted, mire, yo le permito que haga todas las afirmaciones que considere, pero
encima no nos saque aquí y nos ponga por delante un borrador de una Ley que es…,
bueno ni tan siquiera es un borrador, porque todavía no tiene esa consideración, pero
bueno, ya verá usted como sus propios compañeros del Partido Popular serán los
primeros que, en petit comité, le dirán a usted y a sus compañeros que esa Ley es
una Ley que va en contra de los ciudadanos, porque no está en absoluto dando
herramientas a los ayuntamientos, para resolver los problemas de hoy y los
problemas reales de nuestros ciudadanos, en cada una de las poblaciones.
Si hablamos de ciudades grandes, estamos en una situación complicada, pero si
hablamos de pequeñas poblaciones y de municipios de menos de 20.000 habitantes,
es simplemente dejar a los ayuntamientos para que limpien y no sé si tienen alguna
otra competencia. Por tanto, es alejar completamente, ir en contra de la filosofía
general de Europa, que es acercar al ciudadano la administración, es ir totalmente en
contra de esa filosofía y es alejar, precisamente, la gestión, y alejar del ciudadano la
administración más cercana que son los ayuntamientos. Esto daría muchísimo de sí y
seguramente tendríamos para debatir horas y horas, pero hombre, no nos venga
usted aquí encima sacándonos leyes que precisamente el mundo municipal está
horrorizado, empezando por la Federación de Municipios, siguiendo por los alcaldes y
las alcaldesas de este país, de ciudades grandes, medianas y pequeñas. Por lo tanto,
Sr. Cañizares, yo le aconsejaría que hable con sus compañeros, empezando por los
más cercanos, los alcaldes que ustedes tienen por aquí, que no son muchos, pero
tienen algunos, que hable con ellos y a ver qué opinión tienen respecto de esta Ley.
Sí, ya no le doy la palabra, porque se ha acabado el tercer turno que tenían en este
momento. Pasamos a las siguientes mociones.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 29, 30, 31 i 32; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 29.- PER INSTAURAR EL SISTEMA DE PAGAMENT TELEMÀTIC A LA
ZONA BLAVA DE LA CIUTAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS que a la ciutat de l’Hospitalet existeix un nombre important de places
d’aparcament que es regeixen sota el sistema conegut com “zona blava”.
VIST que, actualment, el temps màxim d’aparcament a la zona blava (amb un únic
tiquet) és de dues hores.
ATÈS que, sovint, aquest temps màxim d’aparcament és insuficient i fa que la
persona hagi de tornar al lloc de l’aparcament per tal de renovar el tiquet.
VIST que aquesta acció de “renovar el tiquet” representa una molèstia i, fins i tot, un
impediment per dur a terme certes activitats a la ciutat o accedir de certs serveis com,
per exemple: comprar a les botigues de la ciutat.
ATÈS que el sistema actual de pagament de la zona blava també presenta
l’inconvenient que la persona ha de dur a sobre diners (monedes) en efectiu o una
targeta de crèdit (existint la possibilitat que la màquina de cobrament la rebutgi per
problemes amb la banda magnètica o per altres errors de lectura).
VIST que existeixen nous sistemes que permeten compaginar el sistema de
pagament actual amb un sistemes de pagament telemàtics com, per exemple, el
telèfon mòbil.
ATÈS que aquests nous sistemes jan han estat aplicats amb èxit per altres ciutats
com Badalona i Caldes d’Estrac i que d’altres com Viladecans, El Prat de Llobregat,
Gavà, Sant Boi de Llobregat o Castelldefels estan duent a terme la prova pilot per tal
d’instaurar-los durant aquest any.
VIST que aquests nous sistemes de pagament telemàtic representen un benefici tant
pels usuaris de la zona blava (facilitat de pagament, estalvi de temps, tarificació
exacta,...), per l’Ajuntament (increment dels ingressos, reducció dels costos de
manteniment i en comissions bancaries, aplicació eficient, monotorització en temps
real, facilitat de llançar noves zones sense necessitat d’introduir tants parquímetres...)
com pel conjunt de la ciutat (dóna una imatge innovadora, els seus ciutadans estaran
més satisfets,...).
ATÈS que, en termes generals, observem que les ciutats del nostre entorn tendeixen
a evolucionar cap el que es considera una “Smart City” tot aprofitant l’avantatge de
les oportunitats que ofereixen les TIC per augmentar la prosperitat i la competitivitat
locals, entre d’altres.
VIST que l’aplicació d’aquest sistema de pagament telemàtic de la zona blava no
requereix d’una gran inversió però que, per contra, pot comportar múltiples beneficis.
Per tot això, el grup Polític de Convergència i Unió, proposa a l’Ajuntament Ple,
l’adopció del següent acord:
.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet estudiï la possibilitat d’aplicar aquest sistema de
pagament telemàtic a les zones blaves de la ciutat.
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MOCIÓ 30.- PROPOSANT UN MAJOR APROFITAMENT DE LA FARGA CENTRE
D’ACTIVITATS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament amb una esmena “in voce”
incorporada, i sotmesa a votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

DONAT que l’actual situació de crisi que vivim, fa molt difícil als joves emprenedors
poder-s’hi instal·lar i desenvolupar la seva iniciativa empresarial.
DONAT que a la nostra ciutat no existeix un espai públic on els emprenedors puguin
trobar una infraestructura bàsica per a desenvolupar el seu projecte emprenedor.
DONAT que un nou camp d’emprenedoria es troba en la innovació i la tecnologia, en
l’especialització en els àmbits dels entorns TIC i des d’una òptica pluridisciplinària.
DONAT que és necessari crear un espai per promoure una comunitat innovadora,
oberta, col·laborativa on s’impulsin i comparteixin les idees, on es fomentin sinèrgies i
on es plantegin projectes i noves empreses tot fent ús de la potència de la cooperació
i la co-creació.
DONAT que aquest tipus d’espai té per objectiu posar la innovació i la creativitat a
l’abast i al servei d’un nou model de desenvolupament econòmic a la nostra ciutat, de
millora de la competitivitat de les empreses del nostre territori en tant que generador
de riquesa estable i sostenible.
DONAT que els emprenedors dels sectors creatius i, en especials, les TIC i MEDIA,
requereixen d’un servei basat en l’esperit d’E-cosistema (ecosistema digital de
negocis), en què la relació entre els emprenedors és constant i on el networking i
l’acompanyament són eines naturals per poder fer fructificar nous negocis i idees.
Per tot l’exposat, el grup Polític de Convergència i Unió, proposa a l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Estudiar la possibilitat per aprofitar una part de l’espai de La Farga centre
d’activitats, com a agència d’innovació de la tecnologia, el disseny i l’esperit
empresarial, oferint programes educatius, espais i el recolzament necessari per
facilitar les pràctiques de col·laboració i oportunitats d’aprenentatge a través d’una
comunitat inspirada en l’excel·lència empresarial.
SEGON: Estudiar la possibilitat per posar a l’abast dels emprenedors tot el necessari
per desenvolupar una proposta empresarial innovadora de base tecnològica. Acollin
tant emprenedors que tinguin una idea de negoci com a aquells que tenint empreses
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en funcionament vulguin beneficiar-se d’un ecosistema on treballar, establir relacions
i generar oportunitats.
TERCER: Estudiar la possibilitat per crear i potenciar un viver d’empreses per a
professionals que desenvolupin i facin créixer la seva empresa per tal de generar
activitat econòmica relacionada amb els entorns digitals, el coneixement i les
tecnologies de la informació i comunicació (TIC), centrant l’atenció en els nínxols
professionals relacionats en la creació d’aplicacions per smarphones.

MOCIÓ 31.- PER A FOMENTAR L’ASSISTÈNCIA D’ESPECTADORS ALS
TEATRES DE LA CIUTAT. 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 10 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC,
Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 32.- PER A LA COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI DEL CONVENI
DE L’HOSPITALET I DELS FETS DE L’11 DE SETEMBRE DE 1714.
ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA.

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 33, 34 i 35, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín. Jo defensaré la primera i la tercera moció, i el meu company Lluís
Esteve defensarà la segona.
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Anirem ràpid, la primera reclama reformar la Llei de l’indult, i seré breu en l’exposició,
bàsicament crec que s’explica la necessitat de reclamar aquesta reforma de la Llei de
l’indult que, a proposta del grup d’Iniciativa Verds-Izquierda Unida, Izquierda Plural, al
Congrés dels Diputats s’està debatent també avui, el que és fàcil i justificable si veiem
que durant el 2012 el govern va concedir gairebé 500 indults, per exemple, o des del
1977 ja portem 17.620 indults a l’Estat Espanyol.
Si, a més a més, recordem alguns noms il·lustres d’aquests indultats i indultades,
doncs tindrem, per exemple, els recentment condemnats pel cas Treball, els quatre
mossos d’esquadra condemnats per tortures, empresaris, polítics o banquers, els
militars responsables de l’accident del Yak-42, o darrerament, el tristament conductor
kamikaze, que era defensat pel gabinet del fill del ministre Gallardón.
A més a més, quan es donen situacions, l’exemple recent de la Sra. Emilia Soria, que
va ser condemnada i a més li reclamen l’ingrés en presó, per robar 450 euros d’una
tarja de crèdit extraviada, per comprar aliments i bolquers pels seus nens, doncs fa
més evident aquesta reforma de la Llei de l’indult, per aquest ús i abús de la Llei de
l’indult.
És per tot això que nosaltres reclamem en aquesta moció dues qüestions molt
bàsiques, en la línia de la que s’està tramitant en el Congrés dels Diputats, al primer
acord que demanem fent una esmena “in voce”, diria literalment: Reclamar al Govern
de l’estat l’adopció de mesures destinades a acabar amb l'abús endèmic de la
institució de l'indult per part del Poder Executiu, delimitant clarament l’àmbit
d’aplicació i garantint la transparència de cadascuna de les seves decisions. Seria
aquest el primer acord.
El segon acord: Donar trasllat d’aquests acords al Congrés dels Diputats i Diputades,
al Govern Espanyol, als grups parlamentaris del Congrés i del Parlament de
Catalunya i a la ciutadania de l’Hospitalet, a través dels mitjans de comunicació. Seria
aquesta la primera moció.
La segona és una moció en la qual reclamem mesures urgents contra la corrupció, no
m’estendré en exposar també els recents casos de corrupció que tenim actualment,
en la nostra actualitat política, però citarem alguns noms que estan a les planes de
tots els diaris, malauradament, com el cas de Urdangarin, Matas, Millet, Pujol,
Pallarols, Guerrero, Fabra, Baltar, i ara més recentment, Bàrcenas, casos como el de
La Muela Malaya, Gürtel, Poniente, Campeón, Brugal, Babel, Pretòria, Pokemon, la
Mafia de Lloret, o Palma Arena. Per tant, el que reclamem, el que reclama la
ciutadania en aquests moments, són mesures contundents i enèrgiques, mesures
d’altura moral i de defensa dels principis democràtics.
En aquest sentit, reclamem:
Primer, consolidar aquí a la ciutat, els canals municipals referents a la transparència,
la participació i la informació sobre la gestió econòmica, pensem que aquí tenim
encara un camí a recórrer i a fer, que em de fer-lo començant per casa nostra.
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Segon, mostrar el nostre menyspreu, el de l’Ajuntament, i condemna cap a totes
aquelles persones, entitats, partits o empreses públiques o privades, que aprofitantse dels seus càrrecs públics, poder polític o econòmic o de la seva proximitat a els
qui n’ostenten, informació privilegiada, o qualsevol altra raó; han dut o estan duent a
terme, pràctiques corruptes d'aprofitament de la seva situació per lucrar-se amb el
diner públic o privat dels ciutadans que es troben desprotegits davant d’ells.
Tercer, instar al Congrés dels Diputats a realitzar les reformes legislatives oportunes,
per lluitar contra la corrupció. Algunes d’elles: demanem canvis a la Llei de contractes
de l’administració pública, per garantir la transparència i la igualtat; dos, concreció
d’un pla anticorrupció global i multidisciplinari respecte a les obres públiques i
l’administració local; tercer, canvis a la Llei electoral, per limitar el cost de les
campanyes electorals; quatre, canvis a la Llei de finançament de partits polítics, per
limitar les donacions anònimes i millorar el control de les subvencions públiques;
cinquè, canvis en el codi penal, per definir responsabilitats penals als corruptes, com
per exemple el compliment íntegre de les penes, la reposició total dels béns, més una
multa equivalent al 50% d’allò que s’ha defraudat, investigar i exigir, si s’escau, la
responsabilitats civils o penals als familiars directes o indirectes, fins al tercer grau de
parentiu, sancions a les empreses corruptores per un import del 100% de l’import dels
suborns realitzats, sanció de tres anys perquè les empreses corruptores no puguin
contractar amb les administracions públiques i empreses participades, inhabilitació
dels càrrecs públic i/o funcionaris inclosos als càrrecs de confiança política i expulsar
de la judicatura a aquells membres que prevariquin, dilati, ometin o qualsevol altra
actuació que vagi en contra de l’interés públic.
Quart, demanar la dimissió immediata del president del govern, perquè no està
donant resposta a aquesta situació gravíssim, i la convocatòria d’eleccions generals
com a primer pas per a regenerar la democràcia.
I, per últim, donar trasllat dels acords als Grups Parlamentaris del Congrés dels
Diputats i del Parlament de Catalunya, així com al president del Govern de l'Estat i al
President del Govern de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. La tercera de les mocions és per sol·licitar l’aprovació d’una Llei
pel mínim vital de les persones.
Atenent que a Catalunya, tots ho sabem, viu una situació d’emergència social,
l’augment de l’atur, la pèrdua de l’habitatge de moltes famílies i l’increment de les
desigualtats i l’augment de la pobresa. Pràcticament un 22% dels catalans i catalanes
viuen amb rendes inferiors al llindar de la pobresa i la taxa de pobresa infantil se situa
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ja en un 28%. Més de 200.000 llars no disposen de cap ingrés i cada dia 100
persones perden la prestació d'atur i es produeixen 102 desnonaments a Catalunya
cada dia.

Per tant, l’actual context afavoreix que apareguin nous perfils de pobresa, a més la
pobresa té en el nostre país un component estructural, en ple creixement la pobresa
mai va baixar del 17%, i en aquests moments la pobresa no té un arrel únicament
econòmica, sinó que també està lligada a d’altres factors com és l’habitatge, la salut,
la formació, l’educació i la cultura; polítiques públiques que estan patit retallades any
rere any.
Per tant, està en perill el dret a l’habitatge, està en perill el dret a l’alimentació i és
prioritari conscienciar a la ciutadania envers al malbaratament ferotge d’aliments, que
encara avui un gran nombre de comerços, principalment cadenes i superfícies
mitjanes i grans d’alimentació, retiren i llencen aliments en bon estat. Per tant, també
els costos de manteniment i dels subministres de les llars s'han incrementat, mentre
la renda disponible de les famílies s'ha vist reduïda dràsticament, i en aquests
moments no existeix un preu social en els subministraments mínims d’aigua i energia.

Ajuntaments i entitats socials han hagut d’incrementar les partides d’ajudes
destinades a urgència social, és el cas claríssim del nostre Ajuntament, i per tant,
l'abordatge del problema de la pobresa sembla haver quedat a Catalunya en mans,
exclusivament, dels ens locals i del tercer sector social. Són els treballadors i
treballadores socials dels nostres serveis socials bàsics, els professionals que estan
responent a l'atenció, al suport i a la valoració dels casos de pobresa i qui millor
coneix la problemàtica de la pobresa a casa nostra i els únics que en aquests
moments estan atenent aquestes circumstàncies.
Aquest Ajuntament va donar suport, en el darrer ple, a la iniciativa de la societat civil
catalana, per impulsar una Renda Garantida de Ciutadania, de 569 euros al mes. I en
aquest context d'urgència social, es fa necessari superar l'adaptació de l'estructura
legislativa Catalana per formular, a més a més de si propera o no aquesta Renda
Garantida de Ciutadania, hem de formular una Llei del Mínim Vital Garantit. Una llei
que asseguri que totes les persones sense ingressos estables, que es trobin en
situació de risc de pobresa o exclusió social, tindran assegurada la cobertura mínima
de les necessitats bàsiques i els aspectes essencials per a una vida digna. En quatre
eixos: la Renda Garantida de Ciutadania, que ja demana la ILP; però també en
l’accés a aliments saludables necessaris per a la subsistència; la disponibilitat dels
subministraments mínims bàsics d’aigua i energia; i en la disponibilitat d’un habitatge
o d’un allotjament digne.
Per això, presentem aquesta moció amb un únic acord que és: Sol·licitar al Parlament
de Catalunya l'elaboració i l’aprovació d'una Llei del Mínim Vital Garantit, en el sentit
que ja he explicat a la moció. Moltes gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Votaremos favorablemente a las tres mociones que han
presentado, pero bueno, no sin antes queríamos remarcarles, sobre la moción que
hablan de las mesuras urgentes contra la corrupción, que es curioso la lista de
nombres que ustedes presentan, ya que es cierto que todos los que dicen están
imputados, pero claro, todos tienen el mismo sesgo ideológico y ustedes se están
olvidando, por ejemplo, decir en la lista los ERE de Andalucía, los casos en los que
su partido también está imputado, como es en el MercaSevilla, el caso Majestic de
Cáceres, los casos imputados por nepotismo que practican en algún pueblo donde
ustedes gobiernan, como por ejemplo un pueblo de 14.000 habitantes que tienen
más de 20 directores de área y donde la alcaldesa de su partido está imputada por
enchufismo. Se olvidan también de decir que ustedes deben un millón y medio de
euros a hacienda y uno a la seguridad social.
Realmente creemos que es justo votarles favorablemente a esta moción y nosotros la
votaremos favorable, ya que el grupo de Plataforma per Catalunya la ha presentado
en muchos municipios, pero la verdad es que nos gustaría que ustedes como partido
se tendrían que aplicar el cuento también de lo que ustedes proponen y no se puede
hablar de lo que deben hacer los demás y no aplicarlo ustedes en su partido. Así que
votándoles a favor la moción, les invitamos a que hablen con la dirección de su
partido y todo lo que ustedes piden aquí, hagan que lo apliquen a su partido.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Mirarem de donar resposta a aquestes mocions, unes
mocions que jo entenc que el grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa se senten més còmodes sempre, no parlant de temes de ciutat i parlant
d’altres temes diversos, en alguns d’ells fent un aiguabarrets que és difícil de seguir,
sincerament.
Quan parlen vostès de la moció reclamant mesures urgent contra la corrupció, vostès
saben que, en aquesta matèria, demà hi ha la compareixença del President, perquè
hi ha hagut una reunió, hi ha 51 propostes concretes que es posen sobre la taula, hi
ha uns documents que han fet des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el
Síndic de Greuges, etc, en els quals tots els grups parlamentaris en tindrem, doncs
l’oportunitat de disposar, ja disposem, i de poder-los debatre, i que hi ha, en el
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Parlament de Catalunya, obertes dues comissions per parlar de la Llei de la
transparència i per parlar del tema de la Llei electoral.

A partir d’aquí, el que vostès fan em sembla, sincerament, és una moció d’aquells
que fan un aiguabarrets, com els hi deia, o una olla barrejada, diguin-li com vulguin, i
en un tema tan seriós com aquest, doncs no es pot parlar amb la lleugeresa que
vostès en parlen, posant noms uns al cantó dels altres, en el qual, amb tota sinceritat,
doncs escoti’m, per dir alguna cosa, els interessa posar el nom del Pujol, i que jo
sàpiga, a dia d’avui, no hi ha cap imputació. Per tant, vostès, escolti’m, un punt de
seriositat, perquè al final si no, aquí el que els interessa és fer, insisteixo, confondre a
tothom, i fer passar bou per bestia grossa, que em sembla que això tenia una certa
gràcia ara que ho recordo.
Escolti’m, respecte del tema dels indults, aquest és un tema certament controvertit i
avui, ho he dit a la Junta de Portaveus, es parla en el Congrés dels Diputats.
Nosaltres hem presentat esmenes en aquest sentit, a les propostes que s’han
presentat, si no vaig errada, per part seva i també per part del Partit Socialista, de
donar resposta al que en aquest sentit ha estat la darrera Sentència del Tribunal
Suprem, que és recent, i que es carrega parcialment l’indult atorgat per part del Partit
Socialista Obrer Espanyol, perquè és el Consell de Ministres qui ho fa, en el banquer
Saenz. I, per altre banda, també doncs segurament el fet que es va introduir, també
en el seu moment, doncs pel Partit Socialista, el que no era necessari fonamentar els
indults, aquest és un tema que hauríem de mirar de corregir. Per tant, aquesta, és
veritat, és una Llei del 1970, per tant, bé, malgrat ha tingut dues modificacions, si no
me’n recordo malament, per la informació que m’han passat, al 1995 i l’altre al 1998,
dues modificacions menors, caldria veure que això s’afini.
I també després diguem totes les coses com són, la senyora que vostè ha informat,
ara no em surt el nom, que va ser veritablement un tema que va colpir, perquè era
una persona amb unes necessitats peremptòries importants i que a l’hora de la
veritat, doncs home, hi havia una sentència en aquest sentit ferma, que feia angunia
de veure, doncs s’ha vist beneficiada d’aquest indult. Per tant, posem una cosa i
l’altre sobre la taula, per què no expliquen també que aquesta senyora ha tingut
l’indult, aquesta també és una realitat objectiva. Per tant, insisteixo, vostès fan un
discurs absolutament sesgat, que els interessa dir el que els hi sembla que convé que
la gent es pensi, no el que és, sinó el que convé que la gent es pensi i, a partir d’aquí,
doncs ja està. I, insistim, qui dóna els indults són els governs, els executius de l’Estat
Espanyol.
Dit això, l’altre moció, la moció d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa sobre la Llei pel mínim vital de les persones, està molt bé i el que seria
necessari és poder tenir els recursos, cosa que em sembla que s’ha demostrat que a
dia d’avui això no és així i, per tant, en aquest sentit, nosaltres ens abstindrem,
perquè malgrat la intenció pugui ser positiva, el que no podem fer és comprometre’ns
en allò que no és possible a dia d’avui
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Nosotros respecto a la moción 33 y 34, es que esto no es
de competencia municipal, entonces nosotros vamos a votar en contra, no porque no
estemos de acuerdo en lo que dicen, sencillamente no es el lugar donde ustedes
tienen que traer estas cuestiones. De hecho, en la moción 33, como aquí ya se ha
dicho, se está debatiendo actualmente, hoy se está debatiendo en el Congreso de los
Diputados, donde ustedes han presentado una proposición no de Ley, porque es ahí
donde se tiene que debatir, no aquí en el Ayuntamiento de Hospitalet. Y la moción
34, yo le invito a que la lleve donde corresponde, que es en el Parlament de
Catalunya, llévelo allí y allí ya se votará, no en el Ayuntamiento de Hospitalet que no
tenemos competencia para ello.
Y respecto a la moción contra la corrupción, nosotros vamos a apoyar el punto
primero, que es consolidar los canales municipales referentes a la transparencia, la
participación y la información sobre la gestión económica, pero oiga, es que usted
gobierna ¿no? ¿Es que esto no se da ya en la ciudad de Hospitalet? O sea ¿el
gobierno municipal no es transparente y favorece la participación y la información
sobre la gestión económica? Pues si usted lo pide, que forma gobierno, será que no
se ejerce, pero me extraña que opine usted de su socio de gobierno de esa manera.
El segundo punto, que es mostrar nuestro rechazo y menosprecio a las personas que
abusan de su puesto y su condición para…, evidentemente lo apoyamos, sólo
faltaría. Y el tercer punto, que usted hace aquí, pues una serie de propósitos, aquí
nos vamos a abstener, sencillamente porque es lo que hoy se está debatiendo
también ahora en el Congreso de los Diputados, y nuestra intención es llegar al
máximo acuerdo posible, pues para atajar esos casos de corrupción.
Y miren, desde el Partido Popular, hemos aceptado que se puedan debatir todas las
proposiciones, todas las propuestas que han entrado en el Congreso de los
Diputados, de las 105 proposiciones que entraron en el Congreso de los Diputados,
no se ha vetado ni una, porque creemos que es bueno el debate y que se llegue al
máximo consenso posible. Y de hecho, sí que ya puedo decir que ahora tenemos ya
el apoyo de Convergència i Unió, de UPD, de Unión del Pueblo Navarro, de Coalición
Canaria, del PNV y la abstención del Partido Socialista, el único partido que ha
votado en contra es Izquierda Unida y lo lamentamos sinceramente, porque creemos
que lo que es necesario es llegar a un gran acuerdo por la regeneración democrática
y contra la corrupción política. Y como comprenderá usted, lógicamente, el punto
número 4, que es la dimisión del Presidente, le votamos no, no y reno.
Se me olvidaba, me quedan unos segundos ¿verdad? Vale, es que no puedo
marcharme sin decir lo que quería también comentar, qué casualidad que cuando
usted habla de corrupción, también aquí se ha dicho, no sé, parece que se ha
olvidado de algunos nombres ¿no? o se ha olvidado o a lo mejor es que no los quería
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nombrar. Dice algunos casos, pero se olvida de unos casos o no los quiere nombrar,
por ejemplo el caso Casares, quizás no lo quiere nombrar, porque claro, es que el
alcalde era de Izquierda Unida, condenado por prevaricación urbanística, cohecho y
blanqueo de capitales. También se ha olvidado del caso Manilva, en donde la
alcaldesa, pues fiscalía anticorrupción la está investigando por reparto de obras y
puestos de trabajo a familiares y amigos, claro, es de Izquierda Unida, quizás se ha
olvidado. También se ha olvidado del caso Alozaina, que al alcalde de Izquierda
Unida, pues mire, veinte años de inhabilitación por dos delitos urbanísticos, y
podríamos decir más, el caso Arenas, ocho años de inhabilitación, alcalde de
Izquierda Unida. O sea, mire, yo creo que en su moción se ha equivocado al poner
casos de otros partidos políticos, pero qué casualidad que se ha olvidado de los
muchos casos que también tiene Izquierda Unida.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup socialista, Sra. Dolors Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. En relació a la sol·licitud de l’aprovació de una Llei pel
mínim vital de les persones, nosaltres votarem afirmativament, perquè creiem
realment que la cobertura per cobrir les necessitats de les persones que es troben en
dificultat, és molt escassa i pràcticament no dóna resposta a un nombre important de
ciutadans. Només per fer-nos una idea, a l’any 2010 es van atendre en els serveis
socials, 23.923 ciutadans al 2010 i al 2012 es van atendre 39.231 ciutadans. O sigui,
la pobresa és cada vegada més evident i és necessari que les famílies tinguin uns
mínims d’ingressos assegurats i una cobertura mínima de les necessitats bàsiques i,
en funció d’això, sí que seríem partidaris d’una nova Llei que donés cobertura a
aquest mínim vital garantit, per tant, votarem afirmativament aquesta qüestió.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per la resta de mocions, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de la primera moció, la moció reclamant modificar
la Llei de l’indult, nosaltres votarem favorablement en aquesta moció, ja que, a veure,
entenem que, més enllà de qualsevol altre consideració, crec que tal com demana,
amb l’acord tal i com ha quedat, aquest acord primer, afegir mesures destinades a
què hi hagi una major transparència en aquesta acció de govern i que, per tant,
diguéssim, pugui ser públic què és el que resulta de la seva activitat al govern, crec
que és bo, sense entrar en més disquisicions. Pensem que una activitat d’aquest
tipus que s’entén, a més a més, que ha de ser extraordinària, tal i com es recull a la
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pròpia Llei de l’indult, l’indult ha de ser una mesura extraordinària, amb les xifres que
la pròpia moció esmenta, que diu que des de l’any 1977 s’han concedit 17.620
indults, home, sembla tot plegat molt extraordinari i més enllà o independentment del
color polític del moment, de qui estigui en el govern central, sí que segurament valdria
la pena, com a mínim, que el conjunt de la població coneixes aquest reguitzell
d’indults, a què o a qui han anat destinats i conèixer els delictes o les penes que han
quedat commutades, que s’han indultat, diguéssim, per l’acció del govern.
I després respecte de la moció número 35, respecte de la corrupció, mirin, jo crec que
en el tema de la corrupció, anava a dir tothom, però segurament no tothom, però
diguéssim que gairebé tothom estarem d’acord que és un fet absolutament execrable
i que segurament és el pitjor verí, el pitjor atac que se li pot fer a la democràcia. Cada
cas de corrupció, independentment del partit al qual afecti, afecta a la democràcia i,
per tant, entenem que fer una lluita contra tot el que signifiqui la corrupció i sobretot
establir mecanismes que tinguin com un doble objectiu. Per una banda, que puguin
abordar la prevenció per tal que aquesta corrupció no es doni i que una vegada si es
produeix aquest fet corrupte, hi hagi una sanció i que la sanció sigui exemplar, crec
que en això estarem tots d’acord. Jo crec que la situació social, fins i tot, que vivim en
aquest moment, fa encara més important, més transcendent, que siguem inflexibles
amb els temes de corrupció.
Per tant, jo crec que és un tema que s’ha d’abordar, la Sra. Meritxell ens ho deia, en
el Parlament de Catalunya hi ha tota una iniciativa per tirar endavant un seguit
d’accions, esperem que compti amb el màxim consens de totes les forces polítiques,
per tal d’abordar aquesta qüestió i que, per tant, la corrupció, diguéssim, o sigui, el
que no pot ser és que al corrupte li surti a compte ser corrupte, això és el que no pot
ser, no li pot sortir a compte, malgrat que l’enganxin, perquè clar, si no t’enganxen ja
és fantàstic, però si a sobre t’enganxen i et surt a compte, això no pot ser. Vull dir,
amb aquesta qüestió, evidentment, hem d’acabar de totes totes.
Dit això, amb les propostes d’acord que ens plantegen des del grup d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, nosaltres votaríem favorablement en el
punt primer i segon i no podem votar a favor del tercer punt i, insisteixo, no tant
perquè no estiguem d’acord amb algunes de les qüestions que es plantegen en el
propi punt, però crec que si a sobre a la Secretària li vaig dient el 3.1 sí, ja seria la
bomba, amb la qual cosa votem en contra del punt número 3, perquè hi ha algunes
coses que sí que crec que per una qüestió, encara que sigui de principis i de
posicionament bàsic, diguéssim, de la nostra posició política, no podem estar d’acord.
De la mateixa manera que en el punt quart, demanar la dimissió immediata del
president del govern, segurament a tots ens agafa molt de gust ara, no tinc jo massa
clar que en aquests moments el més convenient fos una convocatòria d’eleccions
generals, per tant, com també suposo que no podem votar mig punt, també votaríem
en contra del punt número quatre.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Molt breu. En primer lloc, sobre el tema de l’indult, precisament quan citàvem el cas
d’aquesta senyora, de l’Emilia, era precisament perquè això sí que em semblava un
exemple del que hauria de ser un cas d’indult, quan la Llei, d’alguna manera, és
injusta o és massa, diguem-ne, restrictiva per una persona que no pot afrontar-se.
En el tema de corrupción, aquí se dicen cosas..., nosotros no pretendemos ser los
más listos de la clase en este tema y lo que no es de recibo en este caso, lo que no
es de recibo, es que se ponga el ventilador sin conocimiento de causa. O sea, lo que
diferencia un partido de otro o una actitud de otra, es la actitud con la que se
enfrentan los problemas cuando hay un caso de corrupción, porque la corrupción está
en el sistema y no le es ajena a nadie, por supuesto. Pero aquí se han dicho cosas
como el tema de los ERE de Andalucía, pero no se ha dicho que quien sacó el tema
de los ERE de Andalucía fue Izquierda Unida y que el Partido Popular votó en contra,
con el Partido Socialista, de la resolución de la Comisión Parlamentaria. Aquí se ha
hablado de la deuda de Izquierda Unida y una deuda de Izquierda Unida de la
Comunidad de Madrid, que está reconocida y que se está liquidando con acuerdo con
la seguridad social.
En Izquierda Unida no se ha condenado a nadie, ni nadie se ha llevado sobres, ni
sobresueldos. En Izquierda Unida, Iniciativa Verds y Esquerra Unida no tenemos
ningún diputado, diputada, concejal o concejala, imputado en ningún caso de
corrupción, cuando los ha habido se ha actuado con firmeza, como el caso de
CaSilva, que fue expulsada de Izquierda Unida y posteriormente Izquierda Unida
ganó con mayoría absoluta y el actual alcalde puso a la fiscalía toda la información de
la que disponía. Y curiosamente ustedes no han hablado del exalcalde de Seseña,
que sí que fue imputado, precisamente por enfrentarse a la corrupción urbanística.
Lo que pretendemos decir aquí y su posición, tanto la del Partido Popular, como la de
Convergència, les delata en este sentido, es la actitud a la ofensiva o a la defensiva,
como se afrontan los problemas. Porque no es un poti-poti, aquí hablamos de
propuestas muy concretas, que pueden ser estas o pueden ser otras, pero lo que no
es de recibo es escudarse en que esto ya se discutirá no se sabe dónde, pero
mientras tanto pasan los días y ni el gobierno del Estado, Sr. Mariano Rajoy, toma
ninguna decisión al respecto, ha tardado no sé cuantos días el Partido Popular en
despedir, con una nueva fórmula de despido, el despido diferido, al Sr. Bárcenas o al
Sr. Luis Sepúlveda, lo han tenido que dimitir y despedir los medios de comunicación y
todavía el Sr. Rajoy sigue silbando.
Y Convergència i Unió todavía no ha dicho nada sobre los imputados que té
Convergència i Unió, encara no ha dit res, ha convocat una cimera que parlarem, sí,
sí, però Convergència i Unió no té autoritat per dir-nos res en aquest moment, quan
és l’únic partit polític que està imputat, l’únic partit que està com a partit imputat en un
cas de finançament il·legal. Per tant, una mica de modèstia, vostè que la demanava,
una mica de respecte a la gent i una mica de modèstia, perquè qui té en aquest

…/…

123

moment diputats i membres del govern en casos de corrupció, no som nosaltres, sinó
que és Convergència i Unió i el Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, jo afegiria al que ha dit el meu company Salmerón, que en tot cas a Catalunya no
hi ha cap cas de corrupció econòmica dels nostres partits, a més a més de tot el que
ha dit, de tota l’actuació que Izquierda Unida fa quan es descobreix algun cas
d’aquests, i a més li diria al Partit Popular que bé, que s’ho hauria de fer mirar, perquè
l’última notícia que acabo de veure és que el Sr. Bárcenas ha denunciat al PP per
acomiadament improcedent, aquesta tarda mateix, ho dic perquè la situació ja
comença a ser esperpèntica absolutament.
Respecte a la Llei del mínim vital, que em comentava la Sra. Borràs, és un mandat de
l’Estatut de Catalunya, per tant, jo crec que els mandats de l’Estatut de Catalunya
haurien de ser sagrats i precisament és quan no hi ha diners quan es necessiten
aquestes lleis, per tant, és ara que hem de fer aquesta Llei del mínim vital, perquè és
ara quan la gent no té treball, quan la gent passa gana, quan molta gent està al
contenidors veient quin pot ser el seu sopar. I, per tant, ara és el moment de fer
aquesta Llei i em dirà, vostès no la van fer quan estaven, efectivament, hi havia un
PIRMI, que en aquell moment funcionava i vostès el van devaluar i, per tant, em poso
abans la vena que l’atac que em farà, perquè dirà, per què vostès no ho van fer,
doncs perquè hi havia un PIRMI que cobria aquestes necessitats.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, a veure, qui demana la paraula? Ho dic per ordenar el debat, doncs Sra.
Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Només per fer honor a la veritat, no tenim ni diputats, ni
membres del govern imputats, per tant, a partir d’aquí, el que vulgui. I no, Sr. Lluís
Esteve, no l’atacaré, tranquil, vostè té la seva opinió, jo la meva, penso que en aquest
sentit fa un discurs que jo m’hi apunto, però que a l’hora de la veritat, doncs un ha de
saber si és possible, si no a vegades prometem la lluna i a la lluna no es pot arribar.
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SRA. ALCALDESSA
Ara sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias. Hombre, yo le pediría respeto y le pediría que no mienta, que no mienta,
no me diga usted que no hay ningún concejal condenado por corrupción, yo le digo
que a lo mejor se ha olvidado, pero no se preocupe que se lo voy a recordar yo
ahora. Mire, prisión para el Sr. Juan Sánchez, exalcalde de Izquierda Unida en
Casares, prevaricación urbanística, cohecho y blanqueo de capitales, mire, es
verdad, a lo mejor usted me dice que no ha sido condenado, no, no, a este le ha
caído una pena de veinte años por inhabilitación, exalcalde de Alozaina, Antonio
Blanco, de Izquierda Unida, y a este otro, pues le han caído ocho años por
inhabilitación, que se llama Sr. Victoriano García Cuadra, exalcalde de Arenas, oiga,
no, condenado no, en la cárcel.

SR. SALMERÓN
Usted tiene la chuleta aprendida, ha buscado en Google no sé cuantas horas para
poder tener esa información y me parece muy bien, es su función, pero entiéndame
bien lo que yo he dicho, no diga lo que usted cree que yo he querido decir, oiga lo
que yo he dicho. Lo que yo he dicho es que en estos momentos no hay ningún
imputado en activo en Izquierda Unida, cuando ha habido casos se les ha expulsado
del partido y no se les mantiene en sus cargos, es la actitud que se tiene una vez se
conoce. Por tanto, yo no he negado que haya habido casos que se han condenado y
que están fuera de Izquierda Unida o de cualquier otro ámbito, lo que usted dice es
otra cosa muy diferente a lo que yo estaba diciendo.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat aquest apartat, em sembla que ens queda un, el de Plataforma
per Catalunya. Sra. Secretària.

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

MOCIÓ 33.-

RECLAMANT REFORMAR LA LLEI DE L’INDULT.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament amb una esmena “in voce”
incorporada, 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, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-
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EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; i amb 10 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que les mesures de gràcia tenen per fonament i raó de ser la necessitat de
temperar els rigors de la llei quan aquesta es demostra indesitjable en els seus
efectes. Un exemple recent seria el cas d’Emilia Soria, la jove mare que va agafar
450 euros d’una tarja de crèdit extraviada, per a comprar aliments i bolquers, a la que
després d’haver sigut condemnada, d’haver realitzat treballs socials i estar pagant
mica a mica una multa, es reclamava l’ ingrés a presó durant dos anys.
Atès que entre els indultats hi ha, més aviat, multitud d’exemples que no semblen
anar en aquesta direcció. Per citar sols uns quants: els condemnats de “cas Treball”,
els quatre mossos d’esquadra condemnats per tortures, empresaris, polítics o
banquers, els militars responsables de l’accident del Yak-42, o darrerament, el
conductor kamikaze, defensat pel gabinet del fill del ministre Gallardón. Aquests
indults a polítics, banquers i empresaris solen ser interpretats per l'opinió pública com
una fórmula perquè els poderosos no compleixin les seves penes.
Atès que durant l’any 2012, el Govern va concedir quasi 500 indults, i som un dels
països occidentals on el Govern més abusa d'aquesta prerrogativa arbitrària. Des de
1977 ja duem 17.620 indults, sempre segons les dades del BOE. Aquest nombre
d’indults s'assemblen pel seu volum a un indult general, prohibit per la Constitució, i
molt per sobre dels concedits a països del nostre entorn.
Atès que l'abús d'un recurs tan excepcional com l'indult, per part dels Governs de
torn, és impropi d'un sistema democràtic de dret, ja que a l’instrumentalitzar l’indult
per a la consecució de fins aliens als que el justifiquen, el Govern dinamita la divisió
de Poders i usurpa el paper del Poder Judicial.
Atès que no existeixen dades oficials accessibles al públic que permetin conèixer
periòdicament el nombre i l'abast dels indults concedits i altres importants
circumstàncies (com, per exemple, la classe de delictes indultats, l'extensió de les
penes remeses o les condicions imposades als beneficiaris de la gràcia), ni tampoc
és possible saber a quins criteris s'atén per a obtenir la gràcia.
Atès que el grup Esquerra Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) ha presentat al Congrés una
Proposició no de Llei encaminada a posar fi a l'abús endèmic de la institució de
l'indult per part del Poder Executiu, i garantir la transparència de cadascuna de les
decisions.
Atès que aquesta Proposició no de Llei proposa modificar la Llei de 18 de juny de
1870, establint regles per a l'exercici de la Gràcia d'Indult, amb la finalitat d'incorporar
les disposicions següents:
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1. Queden expressament exclosos de l'àmbit de l'indult, entre uns altres, els
següents delictes: a) Els delictes d'estafa, apropiació indeguda, insolvència
punible, alçament de béns, blanqueig de diners. b) Els “delictes massa”. c) Els
delictes societaris, contra l'Administració Pública i la Hisenda Pública. d) Els
delictes de malversació i frau. i) Els delictes de prevaricació urbanística. f) Els
delictes de terrorisme, tinença d'armes, explosius i col·laboració amb banda
armada. g) Els delictes de tortura. h) Els delictes electorals. i) Els delictes
ecològics.
2. En els Reials decrets d'atorgament d'indult, es recollirà, a més de les dades
ja contingudes sobre l'òrgan sentenciador, les variables temporals i les
condicions imposades; les següents referències: el delicte concret comès, el
grau d'execució arribat (actes preparatoris, consumació o temptativa), el títol
d'imputació (autor o còmplice), la pena efectivament indultada, l'origen de la
sol·licitud de l'indult i el motiu que ho justifica.
3. En cas d'informe desfavorable del Tribunal sentenciador, el Govern haurà
de sotmetre la petició d'indult a una Comissió Mixta Parlamentària, composta
per representants parlamentaris i del Consell General del Poder Judicial,
perquè emetin informe, que serà vinculant per a l'Executiu.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Reclamar al Govern de l’estat l’adopció de mesures destinades a acabar
amb l'abús endèmic de la institució de l'indult per part del Poder Executiu, delimitant
clarament l’àmbit d’aplicació i garantint la transparència de cadascuna de les
decisions.
SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords Congrés dels Diputats i Diputades, al
Govern Espanyol, als grups parlamentaris del Congrés i del Parlament de Catalunya i
a la ciutadania de l’Hospitalet, a través dels mitjans de comunicació.

MOCIÓ 34.- PER SOL·LICITAR L'APROVACIÓ D'UNA LLEI PEL MÍNIM VITAL
DE LES PERSONES.
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, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; amb 6 vots en contra
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; 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 Catalunya viu avui una situació d’emergència social, per l’augment de l’atur i
la pèrdua de l’habitatge, l’increment de les desigualtats i l’augment de la pobresa.
Atès que a Catalunya el 21.9% dels catalans i catalanes viuen amb rendes inferiors al
llindar de la pobresa i la taxa de pobresa infantil se situa en un 28%, 232.300 llars no
disposen de cap ingrés -un increment del 48% respecte el 2010-, que la taxa d’atur se
situa en un 22.6%, i la juvenil en un 51.59%, i que cada dia 100 persones perden la
prestació d'atur i es produeixen 102 desnonaments al dia a Catalunya.
Atès que avui tothom pot caure en situació de pobresa, i que el context actual
afavoreix que apareguin nous perfils de pobresa, fent que amb el temps el que era un
problema d’origen laboral acabi sent un problema d’atur de llarga durada que es
cronifica i acaba esdevenint un problema social.
Atès que és evident que la pobresa té un component estructural -en ple creixement
econòmic la taxa de pobresa no va baixar del 17%- però lligat a un model
socioeconòmic que arrossega un important dèficit social, un subdesenvolupament
social com a conseqüència del retard en el desenvolupament de l’Estat de benestar i
la feblesa de les polítiques socials malgrat les passes endavant que es van produir
durant el Govern d’esquerres a la Generalitat de Catalunya i l'aprovació per
unanimitat de la Llei de Serveis Socials de Catalunya el 2007
Atès que la pobresa no té un arrel únicament econòmica, sinó que està relacionada
amb altres factors com l’habitatge, la salut, la formació o l’educació i la cultura;
polítiques públiques que han patit retallades substancials els darrers anys.
Atès que l’ any 1990, per mitjà del Decret 144/1990, modificat pel Decret 213/1991,
es va establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI)
amb la finalitat de fer possible la inserció social i laboral de les persones afectades,
programa que va ser actualitzat l’ any 1995 amb el Decret 228/1995, de 25 de juliol,
que l’ any 1997 s’ aprova la encara vigent Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de
la renda mínima d’inserció, que ha estat objecte de diverses modificacions, destacant
la darrera de 2011 que ha reduït substancialment el nombre de persones
beneficiàries del programa.
Atès que la pèrdua de l'habitatge de residencia habitual és avui un problema que
afecta a moltes famílies catalanes i també de la nostra ciutat, i que cal impulsar
mesures d'allotjament d'urgència mentre es concreten aquelles de caràcter més
transformador encaminades a donar solucions a mig i llarg termini en l’àmbit de
l’habitatge.
Atès que el Dret a l’Alimentació és un dret humà reconegut internacionalment (article
25 de la Declaració Universal dels Drets Humans) amb totes les implicacions que se’n
puguin derivar en el plànol, polític, jurídic i econòmic per tal de reaccionar davant el
problema de la fam i assegurar una distribució equitativa dels aliments.
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Atès que és prioritari conscienciar a la ciutadania vers els malbaratament ferotge
d’aliments, vers la contradicció de tenir persones que no tenen cobertes les
necessitats bàsiques d’alimentació.
Atès que encara avui un gran nombre de comerços, principalment cadenes i
superfícies mitjanes i grans d’alimentació, retiren i llencen aliments en bon estat,
seguint les exigències dels mercats, els hàbits de consum, defectes d’envasat i les
normatives de caducitat i de consum preferent.
Atès que actualment l'increment dels costos del manteniment i dels subministres de la
llar s'han incrementat mentre la renda disponible de les famílies s'ha vist reduïda
dràsticament, i que no existeix un preu social en els subministraments mínims d’aigua
i energia –per enllumenat, calefacció i per cuinar, ni la prohibició a les empreses
subministradores de tallar la llum, l’aigua o el gas si s’acredita insuficiència
d’ingressos.
Atès que mentre ajuntaments i entitats socials han hagut d’incrementar les partides
d’ajudes destinades a urgència social i concretament les referides al pagament de
factures de gas, llum i aigua, les grans companyies de subministrament continuen
obtenint beneficis milionaris i ordenant el tall de subministres per deutes irrisoris.
Atès que l'abordatge del problema de la pobresa sembla haver quedat a Catalunya
en mans dels ens locals i del tercer sector social i que els Ajuntaments o el Consells
Comarcals són la porta d’accés als serveis socials i als ajuts bàsics o d'urgència
social, i que són els treballadors i les treballadores Socials dels Serveis Socials
Bàsics els professionals responsables de l'atenció, suport i la valoració dels casos de
pobresa i/o urgència social i qui millor coneix la problemàtica de la pobresa a casa
nostra.
Atès que el Document de Bases del Pacte per a la Lluita contra la pobresa a
Catalunya esmenta com un dels eixos de treball per a la lluita contra la pobresa la
cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació.
Atès que aquest Ajuntament va donar suport al darrer ple, a la iniciativa de la societat
civil catalana, que està impulsant la creació d'una Renda Garantida de Ciutadania
(Prestació econòmica de caràcter universal per a qui acrediti uns ingressos inferiors a
l’IRSC (569€ mes) per avançar en la desmercantilització de les persones, i que
tothom pugui viure sense risc de pobresa, més enllà dels vincles amb el mercat de
treball. Considerant així aquesta renda bàsica com un nou dret social de ciutadania:
el dret a l’existència digna per mitjà de la seguretat en l’ingrés.
Atès que en aquest context d'urgència social es fa necessari la superació i l'adaptació
de l'estructura legislativa Catalana per formular una Llei del Mínim Vital Garantit, una
llei que asseguri que totes les persones sense ingressos estables que es trobin en
situació de risc de pobresa o exclusió social tindran assegurada la cobertura de les
necessitats bàsiques en els aspectes essencials per a una vida digna. Una llei, per
tant, que determini i desenvolupi els quatre eixos que configuren el Mínim Vital
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Garantit i el conjunt de mesures de rescat social que es consideren imprescindibles
en aquest moment, i que, en síntesis són:
a)
La Renda Garantida de Ciutadania en els termes previstos en l’article
24.3 de l’Estatut d’autonomia Catalunya.
b)
L’accés a aliments saludables necessaris per a la subsistència; la
millora i potenciació de la distribució d’aliments i l’aprofitament de
productes consumibles però no comercialitzables.
c)
La disponibilitat dels subministraments mínims bàsics d’aigua i energia
–per enllumenat, calefacció i per cuinar- en termes de habitabilitat,
salubritat i higiene-.
d)
La disponibilitat d’un habitatge o un allotjament digne, en cas de
pèrdua de l’habitatge habitual per raons d’insuficiència de recursos o
de desnonaments.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Sol·licitar al Parlament de Catalunya l'elaboració i aprovació d'una Llei del
Mínim Vital Garantit, una llei que asseguri que totes les persones tindran
assegurades les necessitats bàsiques en els aspectes essencials per a una vida
digna: alimentació, ingressos mínims, habitatge i subministraments principals (aigua,
gas i llum), dirigida a persones sense ingressos estables que es trobin en situació de
risc de pobresa o exclusió social.
SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la FMC i ACM, a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i a les
entitats de la ciutat.

MOCIÓ 35.-

RECLAMANT MESURES URGENTS CONTRA LA CORRUPCIÓ.

Atès que dia a dia ens trobem amb nous casos de sobresous, comissions, caixes B,
suborns, frau, espionatge... que, més que una acumulació, posarien en evidència
l'existència d'un sistema articulat de finançament il·legal, de corrupció massiva i
organitzada, vinculada a certs partits polítics. Noms com els de Urdangarín, Matas,
Millet, Pujol, Pallerols, Guerrero, Fabra, Baltar i ara, Bárcenas; casos com els de La
Muela, Malaya, Gürtel, Poniente, Campeón, Brugal, Babel, Pretòria, Pokemon, la
Mafia de Lloret, o Palma Arena; i estranys indults que esmenen l'acció de la Justícia,
estan agreujant extraordinàriament l'alarma social, el descrèdit de la política i del
propi sistema democràtic.
Atès que la corrupció política és una immoralitat que està instal·lada en el sistema
econòmic i polític de l'Estat i en diverses comunitats autònomes, inclosa Catalunya.
S'ha convertit en un problema de primer ordre i preocupació social, més encara, un
escarni per les dures conseqüències que la crisi, amb ja 6 milions d'aturats, i les
mesures que el govern està infligint a importants sectors de la població.
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Atès que la corrupció no és alguna cosa aïllada, no és una anècdota ni sorprèn ja a
ningú, és una actitud i comportament duta a terme per les estructures i càrrecs
polítics d'alguns partits que han utilitzat la gestió d’allò públic per al seu aprofitament,
generant de forma merescuda el rebuig i menyspreu de la societat cap als mateixos i
per extensió cap al conjunt dels qui desenvolupem responsabilitats polítiques
públiques. Tampoc és una cosa llunyana, ja que hem vist com a Catalunya, la
corrupció també té una gran incidència i capacitat de contaminació.
Atès que, per arribar a aquesta situació ha calgut la col·laboració necessària de
moltes empreses públiques o privades, ja que la corrupció és tant de qui rep els
diners com de qui els posa, com de qui mira cap un altre costat deixant fer. Per tot
això és necessari garantir i reforçar el control públic i situar la transparència en la
primera línia de l'agenda política.
Atès que malgrat tot persisteix la resistència a la transparència, a donar explicacions
o dirimir responsabilitats sobre pràctiques poc justificables en la gestió del que és
públic, pel que considerem fonamental que en tots els marcs jurídics existeixin lleis
que situïn automàticament fora de la política a totes les persones que han realitzat
activitats irregulars o corrupció, també en les empreses, societats i caixes de
participació pública.
Atès que és molt el que està en joc, no solament recuperar davant la ciutadania el
bon nom i el prestigi de l'activitat política sinó també el restabliment de les funcions i
l'ésser mateix de la política. Perquè la política és i ha de ser el treball per la millora de
la societat i les persones, sota el control i la transparència en el bon ús dels diners
públics.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la moció 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 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
PRIMER. Consolidar els canals municipals referents a la transparència, la
participació i la informació sobre la gestió econòmica.
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,
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Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez
i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON. Mostrar el nostre menyspreu i condemna cap a totes aquelles persones,
entitats, partits o empreses públiques o privades, que aprofitant-se dels seus
càrrecs públics, poder polític o econòmic (o de la seva proximitat a els qui
n’ostenten), informació privilegiada, o qualsevol altra raó; han dut o estan duent a
terme, pràctiques corruptes d'aprofitament de la seva situació per lucrar-se amb el
diner públic o privat dels ciutadans que es troben desprotegits davant ells.
c) Ha estat rebutjat el punt TERCER amb 17 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; amb 6 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
amb 4 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i
que literalment diu:
TERCER. Instar al Congrés dels Diputats a realitzar les reformes legislatives
oportunes per lluitar contra la corrupció (seguint les recomanacions específiques
per a Espanya del Grup d’Estats contra la corrupció del Consell d’Europa):
1. Canvis en la Llei de Contractes de l’Administració Pública per garantir la
transparència i la igualtat d’oportunitats.
2. Concreció d’un Pla anticorrupció global i multidisciplinària respecte a les
obres públiques i l’administració local.
3. Canvis a la Llei Electoral per limitar el cost de les campanyes electorals.
4. Canvis a la Llei de Finançament de Partits Polítics per limitar les
donacions anònimes i millorar el control de les subvencions públiques.
5. Canvis en el Codi Penal per definir responsabilitats penals als corruptes,
com per exemple:
a. El compliment íntegre de les penes.
b. Reposició total dels béns, més una multa equivalent al 50% del
defraudat.
c. Investigar i exigir si escau les responsabilitats civils o penals als
familiars directes o indirectes fins al tercer grau de parentiu [com
ocorre en les empreses familiars on queden reduïts els drets dels
mateixos a nivell laboral].
d. Sancions a les empreses corruptores per un import del 100% de
l’import dels suborns realitzats, presó de 3 anys per als
responsables de les mateixes i inhabilitació personal per exercir
l’adreça de qualsevol companyia.
e. Sanció de 3 anys perquè les empreses corruptores, no puguin
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contractar amb les administracions públiques i empreses
participades per aquestes independentment del seu nivell de
participació.
f. Inhabilitació dels càrrecs públics i/o funcionaris, inclosos els
càrrecs de confiança política, per exercir càrrec algun a perpetuïtat.
g. Expulsar de la judicatura a aquells membres que prevariquin, dilati,
ometin o qualsevol altra actuació que vagi en contra de l’interés
públic en tots els casos de corrupció, suborn, prevaricació,
ocultació, tracte de favor o qualsevol altra contrària a la legislació...
d) Ha estat rebutjat el punt QUART amb 23 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 4 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
QUART. Demanar la dimissió immediata del president del govern i la convocatòria
d’eleccions generals com a primer pas per a regenerar la democràcia.
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 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
CINQUÈ. Donar trasllat dels acords als Grups Parlamentaris del Congrés dels
Diputats i del Parlament de Catalunya, així com al president del Govern de l'Estat
i al President del Govern de Catalunya.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal:
Atès que dia a dia ens trobem amb nous casos de sobresous, comissions, caixes B,
suborns, frau, espionatge... que, més que una acumulació, posarien en evidència
l'existència d'un sistema articulat de finançament il•legal, de corrupció massiva i
organitzada, vinculada a certs partits polítics. Noms com els de Urdangarín, Matas,
Millet, Pujol, Pallerols, Guerrero, Fabra, Baltar i ara, Bárcenas; casos com els de La
Muela, Malaya, Gürtel, Poniente, Campeón, Brugal, Babel, Pretòria, Pokemon, la
Mafia de Lloret, o Palma Arena; i estranys indults que esmenen l'acció de la Justícia,
estan agreujant extraordinàriament l'alarma social, el descrèdit de la política i del
propi sistema democràtic.
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Atès que la corrupció política és una immoralitat que està instal·lada en el sistema
econòmic i polític de l'Estat i en diverses comunitats autònomes, inclosa Catalunya.
S'ha convertit en un problema de primer ordre i preocupació social, més encara, un
escarni per les dures conseqüències que la crisi, amb ja 6 milions d'aturats, i les
mesures que el govern està infligint a importants sectors de la població.
Atès que la corrupció no és alguna cosa aïllada, no és una anècdota ni sorprèn ja a
ningú, és una actitud i comportament duta a terme per les estructures i càrrecs
polítics d'alguns partits que han utilitzat la gestió d’allò públic per al seu aprofitament,
generant de forma merescuda el rebuig i menyspreu de la societat cap als mateixos i
per extensió cap al conjunt dels qui desenvolupem responsabilitats polítiques
públiques. Tampoc és una cosa llunyana, ja que hem vist com a Catalunya, la
corrupció també té una gran incidència i capacitat de contaminació.
Atès que, per arribar a aquesta situació ha calgut la col·laboració necessària de
moltes empreses públiques o privades, ja que la corrupció és tant de qui rep els
diners com de qui els posa, com de qui mira cap un altre costat deixant fer. Per tot
això és necessari garantir i reforçar el control públic i situar la transparència en la
primera línia de l'agenda política.
Atès que malgrat tot persisteix la resistència a la transparència, a donar explicacions
o dirimir responsabilitats sobre pràctiques poc justificables en la gestió del que és
públic, pel que considerem fonamental que en tots els marcs jurídics existeixin lleis
que situïn automàticament fora de la política a totes les persones que han realitzat
activitats irregulars o corrupció, també en les empreses, societats i caixes de
participació pública.
Atès que és molt el que està en joc, no solament recuperar davant la ciutadania el
bon nom i el prestigi de l'activitat política sinó també el restabliment de les funcions i
l'ésser mateix de la política. Perquè la política és i ha de ser el treball per la millora de
la societat i les persones, sota el control i la transparència en el bon ús dels diners
públics.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Consolidar els canals municipals referents a la transparència, la participació
i la informació sobre la gestió econòmica.
SEGON. Mostrar el nostre menyspreu i condemna cap a totes aquelles persones,
entitats, partits o empreses públiques o privades, que aprofitant-se dels seus càrrecs
públics, poder polític o econòmic (o de la seva proximitat a els qui n’ostenten),
informació privilegiada, o qualsevol altra raó; han dut o estan duent a terme,
pràctiques corruptes d'aprofitament de la seva situació per lucrar-se amb el diner
públic o privat dels ciutadans que es troben desprotegits davant ells.
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TERCER. Donar trasllat dels acords als Grups Parlamentaris del Congrés dels
Diputats i del Parlament de Catalunya, així com al president del Govern de l'Estat i al
President del Govern de Catalunya.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Plataforma per
Catalunya, números 36 i 37, es produeixen les intervencions següents:

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

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, sobre la primera moció, la de la supressió de la paga
extra als funcionaris de la Generalitat, realment és trist, és molt trist, el dia d’ahir i el
dia d’avui ha tingut que ser molt trist per a molts funcionaris de la Generalitat, ja que
el govern d’Artur Mas ha confirmat que aquest 2013 eliminarà una paga extra als
empleats públics. I això ho farà descomptant-los mitja paga de juny i una altra mitja
de Nadal. Això suposarà al voltant d’un 7% de reducció del sou dels funcionaris de la
Generalitat i aquesta reducció de sou se sumarà a les que ja han patit els funcionaris
aquests darrers anys i se suma a la pèrdua de poder adquisitiu derivada de la
congelació dels sous d’aquests darrers anys també. Recordem que, a més a més, els
funcionaris de la Generalitat estan patint altres retallades, com són per exemple la
disminució de dies de lliure disposició.
En aquests moments de crisi, que tothom parlem i que és obvi que estem patint,
sobretot amb la gran baixada del consum, els funcionaris són els que en moments
puntuals, mantenen mínimament el volum de consums, sobretot en períodes molt
concrets, com per exemple podria ser el Nadal. Les darreres retallades en aquest
aspecte, per part del govern d’Artur Mas, no fan si més no que endarrerir la
recuperació a Catalunya. No ens val que sempre ens fiquin d’excusa els
impagaments per part del govern central, que són ben certs en alguns casos, però
clar, veien on destinen alguns recursos dels que disposen, no ens valen ja aquestes
excuses.
Davant d’aquestes situacions, des de Plataforma per Catalunya tornarem a dir
sempre que si no hi ha diners, hem de prioritzar molt bé on van destinats, i en els
últims apartats que es pot retallar és en ajudes socials i sous a empleats públics, que
en la gran majoria de casos i després de molts anys, guanyen sous de poc més de
1.000 euros, no és aquesta gent a la que hem de continuar escanyant. Per això,
demanem que el Ple de l’Ajuntament de l'Hospitalet insti a la Generalitat a revocar la
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decisió de suprimir la paga extraordinària als empleats públics, al 2013 i l’insti a
explorar altres fórmules d’estalvi.
Respecte a l’altra moció que portem, portem una sobre el ciberassetjament, portem
una moció referida a un fenomen relativament nou, però que ja ha creat una certa
alarma social per les greus conseqüències que pot comportar, sobretot per a una
comunitat com són els joves, especialment sensibles al fenomen de l’assetjament.
Estem parlant d’un nou tipus de buylling, un nou tipus d’assetjament a l’escola, que
seria el ciberassetjament. Cal recordar que a casa nostra l’assetjament escolar ja ha
provocat casos de suïcidi i que és un fenomen que cal combatre des de tots els
àmbits i del que les institucions no ens podem desentendre.
Els darrers fenòmens a la xarxa d’internet són aplicacions com Gossip o Informer,
que ja ham provocat vàries denúncies de mossos d’esquadra i que en casos extrems
estan passant de ser simples faltes a ser delictes. Davant la ràpida expansió d’aquest
fenomen, tenint en compte que ha sortit fa poc i que la Generalitat xifrava al voltant
d’un 20% dels centres educatius de Catalunya, on s’ha detectat la presència
d’Informer i on la gent, aprofitant l’anonimat, pot insultar, difamar o inclús vexar
companys, es fa necessari crear un protocol preventiu contra el ciberassetjament,
que compti amb la major participació possible per part de les entitats de la comunitat
educativa.
És ben cert que la Generalitat ha creat un protocol en aquesta línia, però molt ens
temem que després del boom mediàtic, caigui, com cauen la majoria de coses, en
l’oblit i per això, i ja que per molts centres educatius el contacte més proper moltes
vegades, és l’administració local, es fa imprescindible que es redacti un nou protocol
preventiu a nivell local.

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

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. És difícil, bé, presentar una posició respecte d’aquestes
dues mocions, que ens posen en una difícil situació com a grup municipal. Jo ara li
podria contestar que els mossos i el departament d’Ensenyament estan actuant, que
evidentment nosaltres també estem en contra que es retiri la paga extra, però vostès
ja saben que, des de l’inici del mandat, aquest grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa no ha votat favorablement cap moció
de Plataforma, perquè entenem que és un partit polític que amaga una ideologia, al
nostre parer, que creiem incompatible amb les institucions democràtiques i amb els
nostres valors polítics. Per tant, creiem que de la mateixa manera que el seu líder, en
Josep Anglada, amaga les seves veritables intencions polítiques, s’ha establert una
estratègia similar en els grups municipals que Plataforma té arreu de Catalunya.
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I cal dir que no ens basem en intuïcions, ara que sembla que està tan al dia el tema
de les escoltes, dels micròfons, cal dir que hi ha un precedent que és públic, que va
emetre, ara fa uns anys, una cadena televisiva, tampoc sospitosa de simpatitzar amb
els valors que nosaltres defenem, com és la televisió valenciana, el Canal 9. Un
periodista es va fer passar per militant d’ultradreta i va aconseguir una entrevista
interessant amb Josep Anglada i alguns episodis de l’entrevista literalment diuen així:

“Creo que en estos momentos, he entendido que ni en Vic, ni en Catalunya, nos
interesa relacionarnos con todo aquello que es franquismo, la bandera española o el
águila, que yo lo llevo en el corazón, pero políticamente no nos interesa. He llegado a
la conclusión de que aunque mis ideas son las que son, siempre han sido las que han
sido, cuando me enfrento a los medios de comunicación, yo tengo que ser el primer
demócrata que hay aquí en este país, para ganarme a la gente ¿entiendes? -el
periodista li pregunta- ¿Hay que disfrazarse? ¡Ah! Ya lo has entendido -contesta
Anglada- Lo que no puedo es salir y decir, vamos a matar a todos los moros, si yo
tengo que ir a un programa, donde al lado tengo a Inestrillas o a Loyola –especifica
que Loyola és un cap rapat- que oye, que quizás yo comparto muchas ideas, pero no
me interesa en estos momentos, porque tenemos una línea a seguir, tenemos que
dar una imagen. No es que yo esté contra Inestrillas, no, no, no, al contrario, yo si
fuera presidente del gobierno y estuviera en el poder, la pena de muerte al cabo de
una hora, no de 24 horas, al cabo de una hora, pero en estos momentos no me
conviene hablar claro.”

Entendran doncs, la nostra desconfiança des de fa dos anys, en votar qualsevol tipus
de moció que planteja Plataforma per Catalunya i seguim amb la determinació de no
votar cap moció d’aquest partit polític. Però també és cert que el grup municipal de
Plataforma ha portat mocions en aquest Ple per posar-nos en una certa contradicció,
fins i tot mocions curiosament molt semblants a les presentades pel nostre grup
municipal, que ens han portat a la situació de votar en contra del que hem proposat
nosaltres mateixos en mocions d’anteriors mandats o en el nostre darrer programa
electoral, un exemple serien clarament les dues mocions que avui es porten al Ple.
És per això que hem decidit, a partir d’aquest Ple, no participar en les votacions de
les mocions de Plataforma per Catalunya, per mostrar el nostre rebuig a la seva
ideologia, a la seva estratègia oculta i a la seva pràctica habitual d’intentar
sistemàticament posar-nos en la tessitura de votar en contra de mocions que
nosaltres hem proposat anteriorment. Per tant, aquest grup no participarà de la
votació d’aquestes dues mocions, no sé Sra. Secretària si hem d’abandonar
físicament aquests seients o simplement dient que no volem emetre el nostre vot, ja
n’hi ha suficient.

SRA. SECRETÀRIA
Está en su derecho de no votar.
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SR. ESTEVE
Doncs no votem.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Hi ha dues mocions, una d’elles que és la del
ciberassetjament, nosaltres li hem comentat abans, just abans de la Junta de
Portaveus, que hi havia i vostè em deia que ho coneixia, que hi havia en aquest sentit
un protocol, per part del govern de Catalunya, qui és competent en aquesta matèria i
que, per tant, aquest és un tema que es treballa. Segurament sempre es poden fer
més coses, però entenem que hi ha una resposta i és per aquest motiu que, vaja, que
demana uns elements que hi són i que, per tant, per una banda, és un element que hi
és i és innecessari, i per una altra banda, vostè demana la creació d’un observatori,
em sembla que diu, d’un observatori sobre el tema aquest, nosaltres entenem que no
cal crear més organismes, més infraestructures, el que cal és donar-hi resposta,
segurament sempre es poden millorar, però les escoles, els centres educatius hi són
a sobre, també així des del departament d’Ensenyament i no dubto que, en l’àmbit en
què siguin competents, també des d’aquest govern municipal.
Respecte al que deia de les..., és cert avui es fa aquesta proposta que no és
agradosa, no és agradosa per ningú, respecte als funcionaris públics, aquest és un
tema que, escolti’m, si és que el dèficit que l’Estat obliga a Catalunya és que ha de
ser, com a màxim, del 0,7% i, per tant, vol dir que s’han de retallar, si és que és així,
4.000 milions, vostès, si us plau, m’ho expliquen com es fa la proposta d’Iniciativa per
Catalunya, que hem de donar una renda vital a les persones, com es fa que la línia 9
arribi a l'Hospitalet d’una forma immediata, com es fa per no disminuir el que és el
pagament dels funcionaris, com es fa..., perquè és clar, em diuen, facin-ho d’altres
maneres, doncs si us plau, una llisteta, però una llisteta amb les xifres, perquè és
clar, si vostè em treu una anècdota, de bromes poques, per tant, si em treu una llista
de tot allò que pot compensar aquestes coses, doncs nosaltres li farem cas.

SRA. ALCALDESSA
El Partit Popular.

SR. DEL RÍO
A favor de las dos mociones.

…/…

138

SRA. ALCALDESSA
El Partit Socialista.

SR. BELVER
Sí, votarem a favor de la primera moció i, amb els mateixos arguments que plantejava
la Sra. Borràs, per l’existència ja d’aquests protocols a nivell de la Generalitat,
votaríem en contra. De totes maneres, Sra. Borràs, si tan difícil ho veu, li pot dir al
President que presenti la dimissió que ja trobarem algú que vulgui anar a governar.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs, perdó, un moment, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, lamentamos que la segunda moción no haya tirado hacia adelante, porque era
un tema más local y el otro es un posicionamiento. Espero realmente no sé la Sra.
Interventora si con el nuevo show que hacen aquí los concejales de Iniciativa…

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez, perdón, es Secretaria o Interventor, Interventora todavía no tenemos.

SR. ORDÓÑEZ
Perdón, Secretaria, perdón, perdón, Secretaria. No sé, al no querer participar en las
votaciones, pues me imagino que no tendrán palabra en las votaciones, si no quieren
participar, entonces nos ahorraremos oír las mismas cosas de siempre. Obviamente,
realmente es un poco cansino llegar a esto, porque era más fácil decir, voto en contra
o voto a favor o…, realmente yo entiendo que al final incluso para la gente será
cansino, porque antes de empezar ya sabemos lo que van a decir, porque sobretodo
usted Sr. Esteve, es muy poco previsible, o sea, yo entiendo muchas cosas de las
que pasan por ahí, debido a lo poco previsible, perdón, a lo muy previsible que es
usted.
Desde el inicio de esta legislatura, ustedes son tan tristes que, en vez de hacer tarea
de gobierno, hacen de oposición de la oposición, o sea, ustedes ya rozan el
surrealismo y a parte ya no es su grupo político en general, sino es más cosa suya,
porque en otros municipios se posicionan a favor o en contra y dan su argumentario,
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pero ustedes no. Supongo que es porque no tienen la suficiente capacidad para
desmontar unos argumentos y entonces llegan a esto. Entonces, hacer de oposición
de la oposición realmente es lo nunca visto, pero bueno.
Decirles que sí, que obviamente incompatibles con su escala de valores, por
supuesto que lo somos, ya que nosotros precisamente como grupo municipal,
obviamente nunca podemos defender el comunismo, como lo defienden ustedes o las
dictaduras en ciertos países, como las defienden ustedes, porque ustedes sí que no
creen en la democracia, ustedes aceptan a quien piensa parecido a ustedes y todo el
mundo se lo ha dicho mil veces, ustedes son un partido y sobretodo usted es una
persona muy sectaria, entonces, bueno, aquí estamos para debatir y usted no lo
quiere hacer, perfecto, no cree en la democracia, no quiere participar, pues entonces
váyase y entonces nos ahorraremos también su presencia.
Y una cosa que luego ha mentido, obviamente en la última persona que pensamos al
presentar las mociones es en usted, o sea, no se autocrea tantas cosas, o sea, no
tenga un concepto tan alto de sí mismo, porque no pensamos en usted al presentar
las mociones precisamente. Nosotros hemos marcado una línea ideológica muy
clara, desde el principio, en contra de los recortes o por la dación en pago o con las
mociones que presentamos, que ustedes su único argumento es decirnos que
tenemos una ideología oculta, pues bueno, eso es lo que ustedes creen, están en la
libertad. Nosotros le decimos que nuestra ideología se ha planteado en todas las
mociones, si siempre nos van a venir con la misma historia, ustedes vengan.
Cuando ha habido algún tema que ustedes consideran polémico de inmigración, que
es por el que nos acusan de esto, lo hemos tratado con nuestras ideas, en ningún
momento hemos escondido, en ningún tema de los que se han tratado, nuestras
posiciones, que ustedes no quieren participar, los que están faltando a la democracia
y a los ciudadanos de esta ciudad y a 7.000 ciudadanos que nos han votado, que son
casi tantos como a ustedes, después de treinta años que llevan aquí y les tendría que
caer la cara de vergüenza, los que les faltan al respeto son ustedes. Así que no se
crea tanto, porque en lo último que pienso es en usted, si luego usted a lo mejor se
acuesta y piensa en mí, eso ya es cosa suya, pero yo de usted, una vez que salgo de
aquí, me olvido.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs, havia demanat la paraula.

SRA. BORRÀS
Sí, per fer una petita rèplica, no volia tornar a intervenir, però clar, hi ha coses, Sr.
Belver, que clar, quan et punxen, doncs has de reaccionar. I, no s’amoïni, no
s’amoïni, ningú dimitirà i, a més a més, doncs ens veiem capaços de governar, però
les coses són com són. Les coses són com són i així ens hem trobat al Partit
Socialista francès que malgrat va dir que canviaria la política europea, no ha estat
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capaç de fer-ho i aquesta és una realitat objectiva, aquesta és una realitat objectiva.
O ens trobem en una situació avui, que analitzem que és a França, en què si volen es
poden dedicar a fer la demagògia que fa el Pepe Grillo i, per tant, fer el gran resultat
que ells han fet a base d’aquest show, poden intentar-ho.

Però, escoltin-me, jo crec que les coses són serioses, estem en un moment de gran
dificultat i, per tant, si volen ens podem permetre el luxe de dir, escolti, doncs si
vostès no es veuen capaços, pleguin i tal i que qual, no, no, capaços tots, el que
passa és que sabem que no és just que en aquest país ens obliguin a fer un dèficit
del 0,7%, quan Europa deixa el del 4,5%, i en això el seu grup també hi està d’acord
i, per tant, vostè sap que les coses serien absolutament diferents i aquest és un tema
fonamental i o ens el creiem tots i el defensem tots o és que, escolti’m, francament,
no ho podem entendre. I aquesta és una necessitat en la qual ens agradaria, vaja, el
discurs hi és, però a l’hora de la veritat, doncs sembla que a vostès ja els hi convé fer
veure que les coses van per una altra banda.

Però aquesta és una realitat que és tossuda, en primer lloc, escolti’m, nosaltres ho
hem dit des del primer moment que creiem que l’austeritat, en la mesura adequada,
és correcta, perquè si no pot portar a un desbaratament de les finances, però és clar,
no amb obsessió.

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

SR. BELVER
Sra. Borràs, escolti, a mi l’únic que m’agradaria i li he dit més d’una vegada, és que el
govern de Catalunya sigui responsable d’alguna cosa, d’alguna, o sigui, que tot el
que passa sigui per l’espoli i l’herència, escolti, fins quan, posi’m una data. Vostè em
diu, miri, fins al 31 de desembre, jo ja no la molesto més i a partir de l’1 de gener
parlem, però clar, es que vostès sempre que hi ha alguna cosa, tenen l’excusa que
no és una decisió seva, jo el que els hi dic és, escolti’m, vostès tenen capacitat de
prendre decisions, faltaria més, són un govern, prioritzin el que considerin, el que
considerin, i parlarem sobre això, el que no pot ser és que vostès no siguin
responsables de res, perquè si no són responsables de res, què fan, són el govern de
Catalunya, prenen decisions o no, i són presoners d’aquestes decisions i de les
circumstàncies que hi ha en el món, evidentment, com tots els governs al llarg de la
historia. Però vostès, hores d’ara, encara estem esperant que assumeixin alguna
responsabilitat sobre les decisions que vostès prenen, evidentment, en el marc de la
situació mundial.
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SRA. ALCALDESSA
Jo crec que..., ha parlat dues vegades, a veure, aquí estem en l’apartat de mocions,
hi ha un primer..., a veure, ha estat el Sr. Ordóñez qui ha obert el torn, hi ha hagut un
torn de primeres intervencions, un segon, el Sr. Ordóñez no sé si vol continuar,
perquè és ell el que marca si hi ha més o no i si no, aquí s’acaba el debat.

SRA. BORRÀS
Un mot d’ordre Alcaldessa, un mot d’ordre...

SRA. ALCALDESSA
Un què?

SRA. BORRÀS
Una qüestió d’ordre, un mot d’ordre, una qüestió d’ordre. En l’anterior vegada, quan
érem nosaltres, qüestió d’ordre, quan érem nosaltres el grup que proposàvem, han
establert un debat que nosaltres en aquell moment no ho hem dit, jo tenia a la Sra.
Annabel aquí indignada, que deia, escolta, la moció és nostra, ens haurien de deixar
tornar a intervenir, i han fet un debat entre la Sra. Perea i el Sr. Senen, quan
nosaltres ja no havíem intervingut. Per tant...

SRA. ALCALDESSA
Bé, doncs disculpi’m Sra. Borràs, és possible que...

SRA. BORRÀS
Per tant, demano el mateix tracte, el mateix torn.

SRA. ALCALDESSA
És possible que la Presidència del Ple s’hagi equivocat...

SRA. BORRÀS
La possibilitat de la tercera volta, malgrat el proponent no ho hagi fet.
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SRA. ALCALDESSA
Doncs disculpi si ha estat així, no ha estat intencionat i demano disculpes, però a
veure, tenim un reglament nou, avui em sembla que s’ha aprovat definitivament i crec
que l’hem d’aplicar, i demano disculpes a tots els membres del Consistori si he comés
un error, però crec que aquest és un tema que hem d’intentar tothom respectar. Si
vostè per al·lusions considera que ha de demanar la paraula, li puc donar, per
al·lusions, que és el que marca el reglament i tindrà un minut per a la seva
intervenció. Vostè, Sra. Borràs, veurà si és tan important i considera que ha de parlar
per al·lusions, demani la paraula, si no deixaríem aquí el debat.

SRA. BORRÀS
No, escolti’m, no, no cal, però sí que ens agradaria que ho poguéssim, no, a veure...

SRA. ALCALDESSA
Doncs si no cal, Sra. Borràs, no cal.

SRA. BORRÀS
Escolti’m, no, per nosaltres és seriós aquest tema, no cal en el sentit que sembla que
en fem una qüestió personal i no és aquest el tema, perquè no se m’ha al·ludit
personalment i, per tant, no és aquest el tema, el que sí ens sembla és que aquest
tema l’hem d’aclarir amb més precisió a la Junta de Portaveus i que, per tant, que jo
sàpiga en el reglament no estableix que si algú no intervé, no dones peu a una altra
intervenció. Simplement m’agradaria que ho poguéssim debatre, si no creuen oportú
que ho fem, doncs s’ha acabat.

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

MOCIÓ 36.- CONTRA LA SUPRESSIÓ D’UNA PAGA EXTRAORDINÀRIA ALS
FUNCIONARIS DE CATALUNYA AL 2013.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; amb
4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
amb 2 abstencions com a còmput de la negativa a participar en la votació expressada
pels dos regidors del grup municipal d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; assistents
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presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Atès que la Generalitat de Catalunya ha fet pública la seva intenció de dur a terme
una rebaixa salarial de la retribució extraordinària que reben els treballadors de la
funció pública de la Generalitat de Catalunya al mes de juny, i que és equivalent
aproximadament al 5-7% del seu salari anual.
Atès que els treballadors públics de Catalunya acumulen una pèrdua de poder
adquisitiu superior al 25% des de l’any 2008. La darrera retallada salarial que van
patir va ser la supressió de la paga extraordinària de Nadal del passat any 2012.
Atès que aquesta mesura se suma a d’altres contemplades en les Mesures de
reducció de les despeses de personal per a 2013 exposades pel conseller
d’Economia, Andreu Mas-Colell, en el punt tercer de la reunió amb motiu de la Mesa
General de Funció Pública celebrada el 14 de febrer de 2012. Entre aquestes
mesures figuren la no renovació de funcionaris que es jubilen o causen baixa, amb el
consegüent deteriorament de les condicions laborals dels funcionaris.
Per tot això el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, presenta al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
acords:
Primer- Instar a la Generalitat de Catalunya a revocar la decisió de suprimir la
retribució extraordinària prevista per al juny de 2013.
Segon- Instar a la Generalitat de Catalunya a explorar altres fórmules d’estalvi en
l’Administració pública, i a que prioritzi i respecti el bon funcionament dels serveis
públics.
Tercer- Donar trasllat dels acords als grups polítics amb representació al Parlament
de Catalunya i als representants sindicals dels treballadors públics.

MOCIÓ 37.- PER LA PREVENCIÓ DEL CIBERASSETJAMENT EN ELS
CENTRES EDUCATIUS. Ha estat rebutjada amb 17 vots en contra dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; amb 8 vots a favor dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 2 abstencions com a còmput de la negativa a
participar en la votació expressada pels dos regidors del grup municipal d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; assistents presents en el moment de la votació.
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PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel grup municipal del Partit Popular
en el Ple de 26 de febrer de 2013, 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 vàreu fer en el Ple del dia 18 de desembre 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 29 de gener de 2013,
en relació a:
“..., teniu a les mans el número 1 d’Avançament, el butlletí que es feia des de la
Comissió d’Igualtat.
...
Voldríem saber si hauria un número 2 d’aquest butlletí, i en cas afirmatiu, quina
serà la periodicitat d’aquest butlletí.”
Dir-vos que és necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar
la informació necessària.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 3206, de 21 de gener de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr.
Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 3206 de data 31 de gener de 2013 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos
contestada en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 29 de gener de 2013,
sol·licitant informació addicional sobre “quin tipus de col·laboració del Sr. Ferran
Adrià està oferint o oferirà al projecte previst a un equipament que s’instal·larà en
l’antiga fàbrica tèxtil de l’avinguda Granvia” i de la qual es va sol·licitar
ajornament.
Us comunico que la col·laboració del senyor Ferran Adrià serà en l’àmbit de
l’assessorament, així com permetre associar el seu nom, com a fill predilecte de
la ciutat i millor cuiner del món durant uns anys a aquest projecte. En cap cas,
s’ha parlat de retribució econòmica.
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Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel grup municipal del Partit Popular
en el Ple de 29 de gener de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr.
Antoni Rivera León, que literalment diu:
Senyor,
Respecte a la pregunta que veu lliurar en mà durant el Ple Municipal de 29 de
gener de 2013 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
febrer de 2012, en relació a “si s’encarregat algun tipus de servei a l’observadora
global Amy Martin”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta informe signat pel senyor
Nicolás Cortés Rojano, Assessor tècnic del Programa de Cooperació
Internacional.
Ben atentament,
Informe
Que emite el Asesor técnico de Cooperación de este Ayuntamiento, en relación a
la pregunta formulada por el Sr. Senén Cañizares Martín, regidor del Grupo
municipal del Partido Popular de Catalunya, acerca si el Ayuntamiento de
L’Hospitalet de Llobregat, La Farga o cualquier otra empresa municipal ha
encargado alguna vez en este mandato o en los anteriores algún tipo de servicio
a la observadora global Amy Martin
Informarle que no se ha realizado ningún encargo a la señora Amy Martin.
Atentamente,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 3177, de 21 de gener de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Coordinador del Gabinet de
l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyora, senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 3177 de data 21 de gener de 2013 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos
contestada en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 29 de gener de 2013, en
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relació a “conèixer en quina situació es troba el projecte del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l'Hospitalet, del qual forma part l’edifici de
la fàbrica Godó i Tries” i de la qual es va sol·licitar ajornament.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta informe signat pel senyor
Antoni Nogués Olive, Gerent de l’Agència de Desenvolupament Urbà.
Ben atentament,
Informe
En resposta a la pregunta formulada pel grup polític municipal de Convergència i
Unió per a ser contestada en el proper Ple (prorrogada), referent a la fàbrica
Godó i Trias en quina situació es troba a dia d’avui aquest projecte? i en quina
data es portarà a terme la seva execució?.
S’informa:
1.- El 25 de març de 2010 l’Ajuntament va subscriure amb el Consorci per a la
Reforma de la Granvia una encomana de gestió relativa a l’antic recinte de la
fàbrica “Godó i Trias”. L’objecte d’aquesta encomana és la realització de les
actuacions materials i tècniques necessàries.
2.- En virtut de l’encomana de gestió, el Consorci ha elaborat els documents
següents:
• Avantprojecte per a la implantació del nou mercat i l’aparcament soterrat a
l’antiga fàbrica Godó i Trias.
• Pla Especial per a la concreció de l’ús i dels paràmetres d’edificació d’un
equipament per a la implantació del nou mercat amb aparcament a l’antiga fàbrica
Godó i Trias (redactat conjuntament amb l’ADU)
• Plec de condicions administratives particulars i de condicions tècniques que
hauran de regir la concessió que inclou un estudi preliminar de viabilitat
econòmica.
3.- Actualment s’està en una fase d’avaluació dels documents tècnics redactats i
prospecció del mercat, abans de sotmetre a l’òrgan municipal competent l’adopció
de l’acord d’iniciar els tràmits per a la licitació del corresponent concurs.
4.- Qualsevol informació sobre aquests documents, està a la seva disposició a la
seu de l’ADU.”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
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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 11
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 23 de
gener i 1, 5, 7 i 12 de febrer de 2013 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. 3946, de 23 de gener de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de febrer de 2013.
El día 20/11/12 se publicó una noticia en varios medios de comunicación referente a
una hipotética “retirada de depósitos municipales en aquellos ayuntamientos con
gobierno socialista, de los bancos que ejecuten desahucios” al respecto solicitamos
conocer si esta medida se ha adoptado o se piensa adoptar por parte de este
Ayuntamiento, y si la respuesta es positiva conocer de que entidades bancarias se ha
retirado estos “depósitos 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 Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 3946 i data 23 de gener de 2013 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 febrer de 2013, en relació a:
“El día 20/11/12 se publicó una noticia en varios medios de comunicación referente a
una hipotética “retirada de depósitos municipales en aquellos ayuntamientos con
gobierno socialista, de los bancos que ejecuten desahucios” al respecto solicitamos
conocer i esta medida se ha adoptado o se piensa adoptar por parte de este
Ayuntamiento, y si la respuesta es positiva conocer de que entidades bancarias se ha
retirado estos “depósitos municipales”.”
Dir-vos que en el Ple del mes de gener es va donar compliment a aquesta petició en
la moció “per prevenir els desnonaments de la residència habitual” i s’ha donat trasllat
a la Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, al President del Congrés de
Diputats, al Jutge Degà del partit judicial, i a la direcció de les entitats bancàries que
disposin d’oficines en aquest terme municipal ”
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2.- RGE núm. 3939, de 23 de gener de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de febrer de 2013.
Atendiendo que recientemente la Delegación del Gobierno para el Plan nacional
sobre las Drogas ha concedido a este ayuntamiento una subvención de 10.640 €
para el proyecto “Esportmania”, programa de prevención de drogodependencias
mediante el deporte.
Solicitamos conocer como se distribuirá este dinero, es decir, si se financiará a
alguna entidad deportiva, si se contratará a algún técnico especializado, etc.
Asimismo solicitamos conocer como se articulará este plan.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Benvolgut,
En resposta a la vostra pregunta en virtut de l’article 55 del Reglament Orgànic del
Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, amb entrada en el Registre General d’aquest
Ajuntament el dia 23 de gener d’ enguany, núm. 3.939, relativa a la subvenció de
10.640 €, concedida per la Delegació del Govern pel Pla Nacional de Drogues, per al
projecte “Esportmania”, informo del següent:
En data 22/01/2013 es va portar a la Junta de Govern Local, per a la seva aprovació,
l’acord d’acceptació de dita subvenció de 10.640 €, que es destinarà a finançar el
projecte “Esportmania” per l’any 2013.
De l’execució d’aquest projecte s’encarregarà una empresa externa mitjançant
contracte administratiu, la tramitació del qual s’està duent a terme pels serveis tècnics
del Servei de Salut.
En aquest moments s’estan redactant els corresponents Plecs de Condicions
Tècniques.
Atentament,”
3.- RGE núm. 5669, d’1 de febrer de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de febrer de 2013.
Respecte al nou equipament del barri de La Florida, anomenat Ana Diaz Rico, que ja
està en funcionament, i que el passat dia 19 de gener va fer una jornada de portes
obertes, aquesta Regidora i el seu Grup Municipal sol·liciten saber :
Si el Centre ja està inaugurat en un Acte formal de l’Ajuntament, o era la
jornada de portes obertes.
-

Perquè aquest Grup Polític no ha estat invitat a la jornada de portes obertes.

Perquè els regidors de l’oposició s’han d’assabentar de la presentació del nou
equipament per la premsa.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 5669 de data 1 de febrer de 2013 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 febrer de 2013, sol•licitant informació sobre
“la jornada de portes obertes del passat dia 19 de gener del nou equipament del barri
de la Florida”.
Us comunico que les invitacions als membres de la corporació van ser trameses pel
circuït habitual, encara que probablement es fes amb un marge més estret de temps i
per això, no les van rebre en el termini considerat.
Es considera que quan es fa un acte de Portes Obertes, es dóna per inaugurat
l’equipament.
Ben atentament,”
4.- RGE núm. 5672, d’1 de febrer de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de febrer de 2013.
Respecte a aldarulls i actes violents que s’estan produint a l’hora de sortida de les
escoles de Bellvitge aquesta Regidora i el seu Grup Polític sol•licitem conèixer:
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Si tenen notícia d’aquets fets.
Si ja han pres alguna mesura.
Si poden intensificar la presència de la Guàrdia Urbana a l’hora de sortida dels
estudiants, sobretot al IES Bellvitge.
En cas de que aquesta vigilància ja estigui establerta a l’hora d’entrada i de
sortida, a quines escoles de Bellvitge s’està portant a terme?”

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 Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 5672 i de data 01/02/2013, 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 26/02/2013 en relació a ”.aldarulls i actes violents que s’estan produint
a l’hora de la sortida de les escoles de Bellvitge...”
Resposta:
 SI TENEN NOTÍCIA D’AQUESTS FETS.
Si, des de el primer moments, gracies al contacte continu del agents tutor amb els
responsables del Centres i de les AMPA.
 SI JA HAN PRES ALGUNA MESURA.
En un primer moments els agents tutors van fer la entrevista amb els
responsables dels centres i amb les AMPAs, a fi de tenir més informació.
Aquesta informació es trasllada als caps i s’estableix un servei per coordinar als
agents de districte i el agents tutors.
Diàriament s’estan fen serveis de seguretat a les sortides dels centres amb més
incidències.
 SI PODEN INTENSIFICAR LA PRESÈNCIA DE LA GUARDIA URBANA A
L’HORA DE SORTIDA DELS ESTUDIANTS, SOBRETOT AL IES
BELLVITGE.
Precisament aquets IES es un dels centres que més visites rep per part dels
agents tutors, tant amb al cap d’estudis com amb l’AMPAs. Això ens permet
actuar de forma ràpida i prevenir possibles incidents.
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 EN CAS DE QUE AQUESTA VIGILANCIA JA ESTIGUI ESTABLERTA A
L’HORA D’ENTRADA I DE SORTIDA, A QUINES ESCOLES DE BELLVITGE
S’ESTÀ PORTANT A TERME?
Diàriament s’han de fer les sortides dels Col•legis Xaloc, Avanti i Pineda. Tot i
això es presta especial atenció a:
Darrerament s’ha intensificat la vigilància als IES Bellvitge, Enric d’Oso i
Joan Miro.
En la mesura que el servei permet disposar de més agents, també es fa la
vigilància del Ramon Muntaner.
Ben atentament,”
5.- RGE núm.6472, de 5 de febrer de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de febrer de 2013.
Segons ha pogut saber aquest Grup municipal, aquest Ajuntament portarà a terme un
repartiment de fulletons informatius adreçats als establiments regentats per
immigrats, al respecte sol·licitem la següent informació:
Quants fulletons s’han fet
Quant ha costat
On s’han repartit, com, i quan ha costat el repartiment.
Motiu d’aquesta campanya
És una campanya per a tots els districtes? En aquest cas sol•licitem
desglossament d’aquestes dades per districte.”

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 Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 6472 i de data 05/02/2013, 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 26/02/2013 en relació a ”.repartiment de fulletons informatius adreçats
als establiments regentats per immigrants....”
Resposta:
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•
Informar-vos que la realització d’aquets fulletons ha estat una iniciativa
conjunta entre el nostre Ajuntament, la Cambra de Comerç de l’Hospitalet, el Gremi
d’Hostaleria i la Unió de Botiguers.
•
Que son fulletons adreçats a tots els establiments en general per recordar i
conscienciar en el compliment de la Ordenança de Seguretat, Convivència i Civisme i
que inclou també als col•lectius de comerciants nouvinguts com integrants del teixit
comercial de la ciutat.
•
S’`han imprès 15000 exemplars ( 1100 euros)
•
Encara no han estat repartits i no per tant no ha suposat cap cost, encara que
val ha dir que cada entitat associada al conveni s’encarregarà de repartir-los
•
Es una campanya per a tota la ciutat
Ben atentament,”
6.- RGE núm. 6474, de 5 de febrer de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de febrer de 2013.
En data 17 de gener de 2013, aquesta regidora va presentar escrit al Registre amb nº
d’entrada 2699 on es demanaven diverses informacions d’uns díptics informatius
sobre la Jornada de Portes Obertes del Districte I.
En resposta a aquest escrit se’ns va fer arribat un informe signat per la Sra. Begoña
Baldó amb data del 28 de gener.
Malauradament ens resta per obtenir informació d’una de les preguntes que
reproduïm tot seguit, restem a la espera de resposta concreta:
És una campanya per a tots els districtes? En aquest cas sol•licitem
desglossament d’aquestes dades per districte
És a dir volem saber: quants díptics s’han repartit per districte, quan ha costat,
on s’han repartit i quan ha costat el repartiment.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 6474 de data 5 de febrer de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple

…/…

153

Ordinari que se celebrarà el dia 26 de febrer de 2013, sol•licitant informació
addicional sobre “diverses informacions d’uns díptics informatius sobre la Jornada de
Portes Obertes del Districte 1”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta informe signat per la senyora
Begoña Baldó, Cap del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,
INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 5 de febrer d’enguany,
per la regidora del grup municipal del PPC, senyora Sonia Esplugas González, en
relació a la pregunta amb número de registre 0227, en què sol·licita informació
addicional a la pregunta amb número de registre 0089 i data 17 de gener de 2013.
El nombre i cost d’exemplars de material gràfic i distribució de la resta de districtes
municipals, és el següent:
Districte II (barris de Collblanc i la Torrassa)
Nombre de fullets i octavetes realitzats: 21.500 per cadascun dels materials
publicitaris
Cost producció: 985,97 euros
Cost distribució: 1.025,52 euros
Districte III (barris de Santa Eulàlia)
Nombre de fullets i octavetes realitzats: 17.500 per cadascun dels materials
publicitaris
Cost producció: 783,48 euros
Cost distribució: 834,72 euros
Districte IV-V (barris de la Florida, les Planes, Can Serra i Pubilla Cases)
Nombre de fullets i octavetes realitzats: 32.800 per cadascun dels materials
publicitaris
Cost producció: 1.468,46 euros
Cost distribució: 1.564,52 euros
Districte VI (barris de Bellvitge i el Gornal)
Nombre de fullets i octavetes realitzats: 13.500 per cadascun dels materials
publicitaris
Cost producció: 619,10 euros
Cost distribució: 643,92 euros
Els cost de la producció dels fullets i de les octavetes, s’ha assumit mitjançant el
contracte de serveis anual de material gràfic. La distribució s’ha realitzat a totes les
bústies dels barris i els diferents equipaments municipals de cada districte.
I, perquè així consti, i els efectes oportuns.”
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7.- RGE núm. 6912, de 7 de febrer de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de febrer de 2013.
Fa pocs mesos es va aprovar l'Acord per l'Ocupació i el Desenvolupament Econòmic
Local de l'Hospitalet 2012-2015 (ACODELH), fruit del consens assolit entre
l'Ajuntament i els agents socials i econòmics de la ciutat.
Aquest acord estableix el compromís dels signants per promoure la millora de la
localització d’activitats econòmiques que generin ocupació de qualitat a la ciutat, així
com el suport al teixit productiu local i als emprenedors i emprenedores per millorar la
competitivitat i el creixement empresarial de l’Hospitalet.
És per això que, donada la importància de l’acord, des del PP volem saber:
Quins són els motius pels quals no es pot trobar aquest acord a la pàgina de
l’àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de l’Hospitalet per tal que
la ciutadania el pugui consultar?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 6912 i data 7 de febrer de 2013 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 febrer de 2013, en relació a la inserció a la
pàgina web de l’àrea l’Acord per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic Local de
L’Hospitalet 2012-2015 (ACODELH), l’informo:
Que L’Acord per l’Ocupació i el desenvolupament Econòmic Local de l’Hospitalet
2012-2015 (ACODELH), justament per la importància del mateix, complint així amb
el principi de proximitat amb el ciutadà i transparència administrativa que estableix
l’art. 3, punt 3, de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
Serveis Públics, ha estat difós a la pròpia pàgina web de l’Ajuntament, concretament
a dos espais:
- Dins de la “Seu Electrònica”, a l’apartat de publicació de les Actes de Ple i en
concret a l’Acta corresponent a la sessió del 25 de setembre de 2012.
- A l’enllaç “Premsa i comunicació”, comunitat núm. 208, del 26.09.2012.
Atentament,”
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8.- RGE núm. 6913, de 7 de febrer de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de febrer de 2013.
Atenent que l’Acord per l’Ocupació i el desenvolupament Econòmic Local de
l’Hospitalet 2012-2015 (ACODELH), es va aprovar en el Ple de setembre de 2012, i
que aquest acord substitueix el Pacte Local per l’Ocupació 2012-2015, segons la
resposta de Ple núm.1538 del mes de gener de 2013 del Tinent d’alcalde de l’àrea de
Promoció Econòmica i Ocupació.
Atenent que el Programa d'Actuació Municipal 2012- 2015 (PAM) és el full de ruta del
govern municipal i és l'instrument de planificació de l'activitat municipal per als
propers quatre anys de mandat.
En aquest sentit, des del Grup Popular estem interessat en saber:
Per quins motius es va incloure al Pla d’Actuació Municipal 2012-2015 (punt 1.1.3), presentat i aprovat el desembre de 2012- la constitució d’un nou Pacte Local per
l’Ocupació i la Competitivitat, període 2012-2015, si ja es va aprovar l’acord
ACODELH el setembre anterior a l’aprovació del PAM?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 6913 i data 7 de febrer de 2013 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 febrer de 2013, en relació l’Acord per
l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic Local de L’Hospitalet 2012-2015
(ACODELH), l’informo:
Que L’Acord per l’Ocupació i el desenvolupament Econòmic Local de l’Hospitalet
2012-2015 (ACODELH), és el document que substitueix el Pacte Local per a
l’Ocupació 2007-2011. Aquest acord és de suma importància perquè suposa la
continuïtat en la col·laboració entre els principals agents socioeconòmics del nostre
municipi i l’Ajuntament, per tal d’aconseguir una major i millor coordinació de les
diverses polítiques portades a terme a L’Hospitalet i que tenen incidència sobre el
desenvolupament econòmic, la competitivitat de les empreses i la ocupabilitat dels
treballadors i treballadores del nostre municipi. Tot això amb l’objectiu de generar una
ocupació de qualitat, estable i sostenible.
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Havent-se extingit l’anterior Pacte Local per a l’Ocupació 2007-2011 a 31/12/2011, va
ser la voluntat de les entitats participants en aquest, renovar les concertacions entre
els agents socioeconòmics i l’Ajuntament. Fruit d’aquesta convergència es va aprovar
al Ple de l’Ajuntament (sessió del 25 de setembre de 2012), l’Acord per l’Ocupació i el
desenvolupament Econòmic Local de l’Hospitalet 2012-2015 (ACODELH), en
substitució de l’esmentat Pacte Local per a l’Ocupació 2007-2011.
Paral·lelament l’Ajuntament, mitjançant la col·laboració de les diferents Àrees
Municipals, va concloure l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 2012-2015 en
desembre de 2012, sent coincident amb els objectius de l’ACODELH.
Atentament,”
9.- RGE núm. 7976, de 12 de febrer de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de febrer de 2013.
Respecte a pal·liar els efectes de la crisi econòmica a les persones més vulnerables,
aquesta Regidora i el seu Grup municipal sol·liciten saber:
Si hi ha a la ciutat de L’Hospitalet un menjador social depenent de l’Ajuntament
d’accés lliure, obert i gratuït per a gent que ho necessiti.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 7.976 i data 12 de febrer de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 26 de febrer de 2013, en relació al servei de
menjador social de L’Hospitalet, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga per
recavar la informació necessària.
Atentament,”
10.- RGE núm. 7977, de 12 de febrer de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de febrer de 2013.
Com a membre de diversos Consells d’aquesta ciutat, a aquesta regidora signant li
consten com a últimes convocatòries de les sessions de plenaris dels mateixos les
següents:
Consell de les Dones de L’Hospitalet
2010
Consell Municipal de la Gent Gran de L’Hospitalet

25

d’octubre

de

8 de juny de 2011

Consell per les persones amb discapacitat de L’Hospitalet 7 de novembre de 2011
Per això, aquesta regidora i el seu grup municipal sol·licitar conèixer:
Sí aquests Consells han quedat sense vigència
En cas contrari, sí les dates que proporcionem es corresponen amb les
últimes dades de plenari
En cas contrari, sí aquest grup municipal no ha estat convocat per alguna
causa
Sí per error d’aquest grup municipal s’ha realitzat alguna convocatòria que
se’ns hagi passat.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 7.977 i data 12 de febrer de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 26 de febrer de 2013, en relació als Consells de
Participació, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga per recavar la informació
necessària.
Atentament,”
11.- RGE núm. 7978, de 12 de febrer de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de febrer de 2013.
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Vecinos de la calle Albéniz nos han comentado la problemática existente en el tramo
de la calle comprendido entre el número 6 y el número 14 de dicha calle.
En ese tramo de calle suelen estar aparcadas alrededor de 15 motos, dos furgonetas
y dos coches que son propiedad o tienen relación con el titular de un local situado en
el número 10. En este local hay un rótulo en el que se dice que se reparan motos.
Los vecinos no saben a ciencia cierta si en este local se reparan motos o se compran
o venden vehículos, pero lo cierto es que al tratarse de una calle de reducidas
dimensiones la movilidad de los peatones se ve gravemente condicionada por estos
vehículos.
En esta calle hay un taller de motos que lleva toda la vida sin dar ningún tipo de
problemas a los vecinos, haciendo un uso moderado de la vía pública, lo que
contrasta con el comportamiento y el posible uso abusivo de la vía pública que tiene
lugar en el numero 10.
Por todo ello el regidor que suscribe y su grupo político solicitan conocer:
Si los hechos relatados por los vecinos se corresponden con la realidad y si la
respuesta es positiva conocer que actuaciones se piensan llevar a cabo.
Si el titular de los vehículos tiene los oportunos permisos legales para ejercer
la actividad de reparación o de compra y venta de vehículos.”

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 Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 7978 i de data 12/02/2013, 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 26/02/2013 en relació a ”.problemàtica existent tram carrer compres
entre el 6 i el 14 del carrer Albéniz....”
Resposta:
Sobre el taller esmentat en el Nº 10 del carrer Albeniz s’han realitzat varies
inspeccions i denúncies i s’han tramitat al departament corresponent (Activitats
Reglades) ja que una d’elles era per no tenir llicència.
Ben atentament,”
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Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma
7 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 15 i 18 de
febrer de 2013 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. 8689, de 15 de febrer de 2013.
“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
26-02-013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que hi ha un pas de vianants amb semàfors a ambdós costats al carrer Riera
Blanca cantonada amb Guernica, amb direcció a Sants.
Atès que en direcció a Santa Eulàlia hi ha sols un disc de precaució per als cotxes
que baixen.
Atès que aquests vehicles van massa ràpid i no respecten el pas de vianants amb
semàfor verd. L’estacionament de dos i fins a tres vehicles a la banda de l’Hospitalet,
abans del pas per a vianants, dificulten la visibilitat tants dels vianants com dels
vehicles que baixen.
Atès que la solució seria molt senzilla en prohibir l’estacionament als vehicles que
aparquen a la vorera ja que no hi ha cap senyal d’aparcament autoritzat.
PREGUNTA
Es pensa instal·lar un senyal de prohibit l’estacionament per als vehicles que
aparquen a la vorera a la banda de l’Hospitalet, a fi i efecte de facilitar la visibilitat
dels vianants, així com dels vehicles que hi circulen?
Si es pensa fer, quan serà?
Si no es pensa fer, per quin motiu?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 8689 i de data 15/02/2013, 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 26/02/2013 en relació a ”...pas de vianants amb semàfors a amb dos
costats al carrer Riera Blanca cantonada amb Guernica.....”
Resposta:
A data d’avui no hi ha contemplat cap instal•lació de senyalística addicional en
aquest carrer, ja que no ens consten queixes respecte aquest tema.
Riera Blanca cantonada amb Pl. Guernica:
El pas de vianants està degudament regulat i les zones d’estacionament pintades al
terra, qualsevol vehicle malament estacionat i detectat per els agents es degudament
denunciat.
Ben atentament,”

2.- RGE núm. 8691, de 15 de febrer de 2013.
“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
26-02-013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que al diari “ El Periódico” de data 2 de febrer de 2013, hi ha una notícia sobre
una batussa multitudinària entre dos bandes llatines, concretament “ els Ñetas “ i els
“Lating King”, fet ocorregut dijous a la nit (31 de gener), cap a les 23,30 , davant
l’estació del Tram Baix a la Carretera de Collblanc.
Atès que segons testimonis visuals, podrien haver-hi participat almenys una quinzena
de persones. Segons explica un dels testimonis : “Van començar a cops i després
vam veure com diversos n’envoltaven un del grup rival i l’apunyalaven”.
Atès que aquests fets luctuosos, no és la primera vegada que succeeixen. Nosaltres
des del nostre Grup Polític ho hem denunciat reiterades vegades.
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Vist que aquests grups organitzats, insisteixen en la violència reiterativa com a
denominar comú en les seves manifestacions.
Atès que aquests fets s’han d’evitar posant tots els mitjans adients per dissuadir llurs
comportaments agressius, coordinant accions amb els Mossos d’Esquadra per una
vigilància continuada d’aquest col·lectius violents en benefici de la comunitat.
PREGUNTA
Quin coneixement tenia l’Ajuntament d’aquests actes violents a la via pública ?
Quin control es porta a terme d’aquests bandes llatines violentes?
Es pensa fer accions amb col·laboració amb la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra
per portar a terme una vigilància especial per aquests col·lectius violents?
Sol·licitem informació sobre aquests fets concrets, i sobre el control de bandes
llatines a la nostra ciutat.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 8691 i de data 15/02/2013, 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 26/02/2013 en relació a “.. noticia sobre batussa multitudinària entre
dos bandes llatines, concretament....”
Resposta:
Informar-vos que l’Ajuntament te coneixement dels fets esmentats tant punt rep un
avis del Cos de Mossos d’Esquadra sol•licitant la col•laboració del Servei de Guardia
Urbana amb motiu d’una baralla a la via publica , entre un grup de persones,
aproximadament unes 20 , la majoria d’origen sud-americà.
Des de ja fa temps el servei de Guardia Urbana està col•laborant amb el Cos de
Mossos d’Esquadra i a l’inversa per la detecció, vigilància i control d’aquests
col•lectius que estan integrants per grups de joves llatins.
Tant es així que per fer un seguiment continu s’estan realitzant reunions periòdiques
per gestionar el tema amb la unitat especial de tractament de bandes dels Mossos
d’Esquadra. D’aquesta col•laboració sorgeix les darreres accions que s’han portat a
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terme al Area Metropolitana per el desmantellament
Panters.

dels membres dels Black

Ben atentament,”
3.- RGE núm. 8693, de 15 de febrer de 2013.
“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
26-02-013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el Ple del dia 29 de novembre de 2011, el nostre grup municipal va
presentar una moció per “rehabilitar i anivellar els escocells dels arbres”.
Atès que, tot i que va ser rebutjada, el Sr. Belver va comentar que: “Això ja li dic que
ens portarà que en els propers dos, tres, quatre anys, en voreres de 15 metres on hi
ha un escocell, això no ho posarem, ja li dic, la idea seria a la finalització del mandat
poder tenir tots aquells carrers que tenen aquestes característiques o que estan
immersos en el pla de mobilitat de camí escolar segur o que tenen voreres més
estretes i que, per tant, guanyar aquell espai de mig escocell per la circulació de
persones que tinguin mobilitat reduïda en cadira de rodes o, fins i tot, de persones
amb dificultats de mobilitat, sempre s’agraeix, diguéssim, aquells cinquanta
centímetres que podem guanyar. Per tant, en aquesta zona si que ho farem, a la
resta de la ciutat, en aquest mandat, ben segur que no podrem, per tant, no és votar-li
en contra de la moció, perquè no, sinó és allò, escolti, facin un estudi tal. L’estudi
l’hem fet, tenim identificades totes les zones, si vol el que sí que podem fer, podem
fer arribar als grups quina és la planificació que tenim per fer tot aquests
desenvolupament d’aquesta activitat.
PREGUNTA
.-Que s’ha fet des de l’any 2011 fins ara, en les zones en que es varen comprometre
a actuar, respecte els escocells?
.-Sol·licitem la planificació mencionada respecte el desenvolupament de l’activitat
mencionada pel Sr. Belver sobre els escocells”

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:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 8.693 i data 15 de febrer de 2013, 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 23 de febrer de 2013, en relació amb la
planificació sobre els escocells, dir-vos que és necessari sol•licitar pròrroga de
l’esmentada pregunta per recavar la informació necessària.”

4.- RGE núm. 8694, de 15 de febrer de 2013.
“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
26-02-013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al lateral de l’avinguda Carrilet amb Femades (adjuntem foto), la
senyalització sobre la velocitat permesa és insuficient de manera que molts vehicles
circulen amb excés de velocitat.
Atès que els veïns/es s’han queixat per aquest motiu, ja que això representa un perill
per a llur seguretat.
Atès que caldria posar senyals al terra o bandes dissuasòries, així com un altre pas
de vianants, per tal que els vehicles respectin la velocitat permesa i evitar possibles
ensurts als vianants que han de creuar el carrer
PREGUNTA
.-Es pensa posar nous senyals dissuasòries per excés de velocitat, a l’avinguda
Carrilet amb Femades?
.-Si es pensa fer, quan serà?
.-Si no es pensa fer, quina solució es pot donar per l’excés de velocitat dels vehicles
que hi circulen?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyora,

…/…

164

Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 8694 i de data 15/02/2013, 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 26/02/2013 en relació a ”...lateral de l’Avinguda Carrilet amb
Famades...”
Resposta:
Informar-vos que a data d’avui no hi ha contemplat la instal.lació de noves senyals
dissuasòries per excès de velocitat.
Comentar-vos tambè que al lateral de l’ Av. Carrilet-Famades, la velocitat està
limitada a 30 tal i com també es veu a la fotografia.
Cal tenir en compta que pel lateral en principi només circulem vehicles de veïns que
surten o accedeixen en els pàrquings o busquem estacionament per tant no ha
d’existir excés de velocitat. La major part de la circulació ho fa pels carrils centrals,
Ben atentament,”
5.- RGE núm. 8696, de 15 de febrer de 2013.
“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
26-02-013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que hi ha diferents establiments que vulneren l’ordenança del civisme i la
convivència.
Atès que aquests establiments son els següents: Bar Ritmo Latino (carrer Mas, 44)
s’ha reobert desprès d’un temps d’estar tancat ja que generava sorolls i problemes
als veïns/es . Aquests problemes tornen a ser vigents amb la reobertura del local i els
veïns/es volen solucions.
Bar el Clásico (carrer Rafael de Campalans, 32) Problemes de soroll i incivisme
Carrer Rafael de Campalans, 50 ( possible bordell il·legal) que reparteix propaganda
a la via pública.
Club de Fumadores (carrer Progrés, 60) quan es va obrir i si està adequat a la
normativa vigent
PREGUNTA
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.- Que es pensa fer respecte aquests establiments que ocasionen problemes i
molèsties als veïns/es?
.-En cas de no adequar-se a la normativa vigent, seran sancionats? Quina sanció els
hi correspon en cas de no presentar tots els permisos necessaris per la reobertura?
.-Quines accions es poden portar a terme per evitar que els problemes derivats de la
concurrència incívica d’aquests locals afecti a veïns/es dels voltants.
.-Sol·licitem informació al respecte d’aquets locals concrets.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 8696 i de data 15/02/2013, 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 26/02/2013 en relació a ”...diferents establiments que vulneren
l’ordenança del civisme i la Convivència....”
Resposta:
Informar-vos que:
RITMO LATINO. MAS 44.
Respecte aquest local ha estat sancionat amb 6001€ mes una sanció de tancament
de sis mesos que va finalitzar el passat 18/11/12.
En el mes de gener s’han registrar 7 trucades amb queixes d’aquest establiment
totes realitzades per la mateixa requi rent ( Sra. xxxx) . Al mes de febrer s’han
registrat 3 trucades per queixes, per part de la mateixa persona. No hi ha actes
durant el 2013.
Es contempla la possibilitat de deixar instal•lat el sonòmetre en casa de la veïna ,
donat que a l’arribada de les unitats de policia no s’ha pogut comprovar les molèsties
de soroll ocasionades per el establiment en qüestió . A data d’avui es segueix
tramitació i control de la situació.
BAR CLASICO. RAFAEL DE CAMPALANS 32-34.
A aquest establiment se li va limitar l’horari de 8-22 hores, en desembre de 2011. Al
Juliol s’aixeca acta per incompliment d’horari. No hi ha queixes durant el 2012.
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RAFAEL CAMPALANS 50. PRESUNTA CASA DE PROSTITUCIÓ.
Entra la primera incidència al gener de 2011 a traves de la regidoria del districte. Al
juny de 2011 es rep mail per part d’Alcaldia amb queixes respecte aquesta situació.
S’informa a la requirent que degut al que tema que es tracta, es dona trasllat al Cos
de Mossos d’Esquadra, i per tant se’ls informa degudament per a que puguin
realitzar el seu protocol d’actuació.
PROGRESO 68. CLUB DE FUMADORES LA CÚPULA.
No es tenien noticies d’aquest establiment fins que aquest mateix mes de febrer,
agents de la unitat de Convivència han efectuat una inspecció i han recollit les
infraccions detectades amb motiu de la sol•licitud de llicència, que en aquests
moments està en tràmit , a falta de presentar alguna documentació.
Des de l’àrea de Convivència i Civisme i degut a aquestes infraccions s’ha sol•licitat
inspecció per part dels tècnics per controlar aquesta situació.
En totes aquestes situacions es segueix els tràmits corresponents respecte a la
comprovació de les queixes i que els establiments estiguin adequats a la normativa
vigent, amb els permisos adequats, sancionant en els casos i fets comprovats que no
ho compleixen.
Ben atentament,”
6.- RGE núm. 8697, de 15 de febrer de 2013.
“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
26-02-013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
.-Quantes sancions per infracció de la Llei 50/99 de gossos potencialment perillosos
es van imposar l’any 2012?
.-Quantes es van cobrar?
.-Quin nombre de persones reincideixen?
.-Quines actuacions hi ha previstes per tal d’evitar la reincidència?”
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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 de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch,
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 8.697 i data 15 de febrer de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 26 de febrer de 2013, en relació als gossos
potencialment perillosos, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga per recavar la
informació necessària.
Atentament,”
7.- RGE núm. 8947, de 18 de febrer de 2013.
“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
26-02-013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el carrer Sevilla, considerat zona peatonal, a partir de l’enderrocament del
Mercat de la Florida, hi aparquen vehicles al costat de la tanca del solar i també al
costal dels edificis, dificultant la facilitat de l’accés al establiments comercials de tal
manera que els mateixos comerciants posen obstacles mitjançant cartells publicitaris
per evitar-ho i tot això, moltes vegades no ho aconsegueixen, ja que els vehicles hi
aparquen igualment, ja que l’aparcament al carrer Enginyer Moncunill es de
pagament per zona blava.
PREGUNTA
PRIMER : Donada la dificultat de places d’aparcament existents a la zona , tot i que
es te habilitat el solar del mercat per aquesta possibilitat, es podria permetre
l’estacionament en bateria de turismes a la banda de la tanca, mesura que faria
mantenir el numero de places al carrer, i no permetre que es pugui fer a la banda dels
edificis davant dels comerços encara que fos en horari limitat els dies laborables de 8
a 20 hores?
SEGON : Es podria augmentar l’ample del pas dels vianants a la banda dels
comerços mitjançant jardineres com s’ha fet a una part del carrer Castellvell ?
TERCER : En el cas de no prendre cap mesura al respecte, quin seria el motiu?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 295 i de data 18/02/2013, 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 26/02/2013 en relació a ”... carrer Sevilla, considerat zona peatonal, a
partir del enderrocament del Mercat de la Florida....”
Resposta:
Informar-vos que l’habilitació del solar es va realitzar perquè, mentre no es faci ús
d’ell, incrementés la possibilitat de places d’aparcament destinades als veïns, en cap
cas això implica la utilització de les zones de vianants com a vies d’aparcament.
Entenem que la zona blava dona servei a tota aquesta zona, precisament per garantir
que l’accés a zones de vianants no sigui necessari per a les curtes estades de temps.
Per tant, no es considera oportú d’autoritzar un estacionament permanent en una
zona de vianants.
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 3 pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 30 de
gener i 1 i 4 de febrer de 2013 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. 5030, de30 de gener de 2013.
“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 febrer de 2013.

per
que
DE
que
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Els districtes compten amb personal eventual, en concret, amb quatre assessors, que
estan repartits de la següent manera: 2 al Districte I, 1 al Districte IV-V i 1 al Districtre
VI, els districtes II i III no tenen cap.
En concret el districte I, situat a la Rambla de Just Oliveras, 23, compta com a
personal eventual amb una assessora tècnica de nivell 3 i amb un assessor tècnic de
nivell 2.
Pregunta sobre els assessors DISTRICTE I-CENTRE:
Quin és el motiu que justifica l’acumulació de dos assessors a aquest districte?”

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
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 5030 i data 30 de gener de 2013 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 febrer de 2013, en relació a:
“Els districtes compten amb personal eventual, en concret, amb quatre assessors,
que estan repartits de la següent manera: 2 al Districte I, 1 al Districte IV-V i 1 al
Districte VI, els districtes II i III no tenen cap.
En concret el districte I, situat a la Rambla Just Oliveras, 23 compta com a personal
eventual amb una assessora tècnica de nivell 3 i amb un assessor tècnic de nivell 2.
Pregunta sobre els assessors DISTRICTE I-CENTRE
Quin és el motiu que justifica l’acumulació de dos assessors a aquest districte?”
Dir-vos que un d’ells està adscrit al Districte I i l’altre a l’Oficina 21.
Cordialment.”
2.- RGE núm. 5870, d’1 de febrer de 2013.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma per
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò que
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 26 de febrer de 2013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Hem rebut, darrerament de manera persistent, queixes sobre unes actituds incíviques
que es produeixen a les pistes de futbol sala situades darrera del Parc de Can
Boixeres. Segons manifesten els veïns es produeixin discussions quan nens joves o
adolescents estan jugant i són expulsats amb males maneres per persones adultes
que volen jugar en aquell moment.
Pregunta sobre les pistes de futbol sala situades darrera del Parc de Can Boixeres:
S’han rebut queixes dels veïns sobre aquest problema? Quin és el protocol d’actuació
de l’Ajuntament en aquests casos?”

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
Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 5870 i de data 01/02/2013, 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 26/02/2013 en relació a: “ queixes actituds incíviques que es
produeixin a les pistes de futbol sal situades darrera del Parc de Can Boixeres...”
Resposta:
Informar-vos que ens consta les queixes existents respecte aquest tema i amb motiu
de les trucades efectuades hi ha un continu seguiment i derivació als agents de zona
per control de l’espai i manteniment de l’ordre.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 6133, de 4 de febrer de 2013.
“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 febrer de 2013.

per
que
DE
que

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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Hem rebut queixes d’alguns veïns del barri de Can Serra en relació amb la poda dels
arbres. Segons ens comenten les podes no s’han fet de manera adient per evitar a la
primavera els greus problemes d’al·lèrgia que pateixen alguns veïns.
Pregunta sobre la poda d’arbres al barri de Can Serra:
Es farà alguna altra actuació en el arbres del barri de Can Serra abans de la
primavera?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 6.133 i data 4 de febrer de 2013, 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 febrer de 2013, en relació amb la poda
d’arbres al barri de Can Serra, us comunico el següent:
No està confirmat que la poda, entesa en termes de reducció de capçada, i segons
criteris tècnic, tingui vinculació directa amb possibles al•lèrgies.
Els arbres que ens ocupen són arbres situats en un mitjà al qual s’han adaptat a poc
a poc, que no pateixen limitacions especials a la seva expansió aèria o subterrània, i
que no presenten senyals de debilitat. Per tant, no necessiten poda intensiva.
La poda intensiva afecta seriosament l’arbrat, tant en l’esperança de vida, la sanitat i
les malalties com en la seguretat del mateix envers les persones. Quan s’ha procedit
a algun actuació més intensiva en aquest arbrat, ha estat sempre atenent a la
seguretat de les persones i de forma extraordinària.”

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?

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa, doncs aquesta pregunta que formulem des del Partit
Popular té a veure amb el Mobile Word Congress i volíem saber que actualment, bé,
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especialment per aquest congrés s’ha elaborat una guia gastronòmica de la nostra
ciutat, que ha comptat amb el suport del cuiner Ferrán Adrià i llavors volíem saber on
s’han repartit aquestes guies, també volíem saber si s’han fet gestions amb la Fira de
Barcelona i amb els organitzadors pròpiament del congrés, per saber si es podia
incorporar a la documentació que es dóna a les persones acreditades, doncs aquesta
guia, perquè nosaltres hem tingut accés a la documentació que es dóna actualment,
que s’ha donat aquests dies al Mobile i, clar, el que ens trobem és que es dóna molta
informació de tema tècnic i tema de noves tecnologies, però es continua donant la
guia de Barcelona, de restaurants de Barcelona i, per tant, nosaltres volíem saber si
s’han fet gestions, perquè encara s’està donant la guia de restaurants de la ciutat de
Barcelona i, per tant, estem enviant a districtes de Barcelona, gent que està a la
nostra ciutat a sopar, per exemple.
I, en aquest sentit, també volíem formular un prec, un ruego, de cara a la propera
celebració del Mobile Word Congress de l’any que ve, en el 2014, per tal que pugui
ser efectiu que a la documentació que es dóna a les persones que s’han acreditat,
doncs que s’incorpori la guia de Barcelona, però també la guia de la ciutat de
l'Hospitalet. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, molt ràpidament, hi ha una altra pregunta, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, al Sr. Lluís Esteve, es que en unos medios de comunicación ha aparecido una
noticia, no de esta ciudad, sino de los municipios en donde se detecta que en
algunas escuelas los niños que van, pues a veces van sin desayunar y que en
algunos casos también sólo reciben la única comida que es la del colegio, o sea, en
su casa no reciben ningún otro tipo de alimentación, para saber si hay algún informe,
si tiene usted datos al respecto.

SRA. ALCALDESSA
Sí, en tot cas, més que el Sr. Esteve, li contestarà la Sra. Fernández respecte a
aquesta pregunta.

SRA. FERNÁNDEZ
Com que el que vostè diu es va detectar, des de serveis socials el que vam fer és
entrar en contacte amb tots els directors de totes les escoles de la ciutat, per tal que
ens donessin el llistat de les criatures que no portaven esmorzar i a més no havien
esmorzat a casa i donaven símptomes realment de tenir gana, per tal que des de
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serveis socials es poguessin posar les mesures pertinents perquè no hi hagués cap
nen, ni cap nena, que no esmorzés i així s’ha resolt.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. García Mompel, si vol contestar.

SR. GARCÍA
Sí, per contestar i deixar-ho ja... S’han fet 15.000 guies i 11.000 mapes de ciutat,
s’han fet amb el criteri de visitar les zones comercials i també poder saber una mica
quina és la història i la cultura de la ciutat. Respecte a la guia, s’ha treballat amb els
serveis tècnics i s’han definit aquests locals com, diguéssim, els ambaixadors nostres
davant d’aquesta aglomeració de persones de l’estranger i també per la pròpia
ocupació dels hotels que n’hi ha a la ciutat. Allà n’hi ha un estand propi nostre de la
ciutat, en el qual et donen la guia si tu la sol·licites, però està a la pàgina web, la pot
trobar vostè, està a l’accés de tothom, especialment de la gent que es mou a l’entorn
de les noves tecnologies i del Mobile. I n’hi ha una part del que deia vostè que sí que
té raó i jo crec que és oportú repensar-ho de cara a l’any que ve, que en la
documentació en la que donen una sèrie de papers hi podem posar la guia. Com
sempre aquí ens trobarem en qui pot finançar això, perquè les coses tampoc són tan
simples, fer les guies costa diners, etc. Nosaltres hem pensat bàsicament en aquest
moment en la ciutat, però ja li dic, es pot apropar al taulell on està l’Ajuntament de
l'Hospitalet, al costat del de Barcelona Turisme, li poden donar la guia i la pot trobar
vostè a la web.

SRA. ALCALDESSA
Sí, ampliant una mica la informació que donava el Sr. García Mompel, també a totes
les persones que estiguin als hotels de la ciutat, tothom que està durant aquests dies
tindrà una guia gastronòmica de la ciutat i també s’han repartit entre els restaurants i
establiments que han participat i que estan a la guia, per tant, la distribució, com deia
el Sr. García Mompel, són 15.000 guies, possiblement ens agradaria arribar a què
fossin més, a aquesta possibilitat que fossin 70.000 i que tothom que vingui al
congrés pogués tenir aquesta guia, però hem considerat que com a mínim les
persones que estan dormint o estan allotjades a hotels de la ciutat, tindran la
possibilitat de tenir la guia físicament i que seran segurament els que més aprofitaran
la informació continguda dins d’aquesta guia gastronòmica.
Molt bé, doncs si no hi ha cap pregunta més, ni cap prec, doncs s’aixeca la sessió.
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I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les vint-i-una hores i quaranta minuts, del dia vint-i-sis de febrer de dos
mil tretze, 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

