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jActa de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2012/11
Data: vint-i-cinc de setembre de dos mil dotze
Hora: 18.00 h. fins 22.10 h.
Lloc: Casa Consistorial
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José Castro Borrallo
Jaume Graells i Veguin
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Gloria Herance Alvarez
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Cristian Alcázar Esteban
Juan Carlos del Río Pin
Pedro Alonso Navarro
José Javier Díez Crespo
Sonia Esplugas Gonzalez
Elisabet Bas Pujol
Senen Cañizares Martín
Meritxell Borràs i Solé
Ana Isabel Clar i López
Jordi Monrós i Ibañez
Josep Lluís Pérez i Fort
Alfonso Salmerón Muñoz
Lluís Esteve i Garnés
Daniel Ordoñez González
Alberto Sánchez López
Petra Saiz Antón
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Sr.

Jesús Larrainzar González

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

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT
A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 24 DE JULIOL DE
2012.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent
a la sessió ordinària del dia 24 de juliol de 2012, es pregunta si existeix alguna
objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En
compliment de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al
Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Buenas tardes, bona tarda a tothom, benvinguts al Ple ordinari del mes de
setembre, li demanaria a la Sra. Secretària que doni lectura de 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
Sí, pel posicionament d’alguns dels dictàmens, té la paraula la Sra. Mercè
Perea, Tinenta d’Alcalde d’Hisenda i Recursos Generals, i el Sr. García
Mompel que també volia fer..., ho dic pel temps, perquè se’l reparteixin.
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SRA. PEREA
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Sotmetem a aprovació el dictamen del compte
general de l’exercici 2011, en primer lloc, agrair a les persones que han estat
pendents, al servei dels diferents grups municipals, les persones del servei
d’intervenció, per l’assistència i dedicació rebuda.
Doncs bé, al llarg d’aquests mesos, han estat examinats abastament els
informes, expedients, documentació, relatius al mateix, sense que hi hagi
hagut cap mena d’al·legacions. Al desembre de 2010, vam aprovar uns
pressupostos on l’objectiu principal, d’aquest govern d’esquerres, era la
cohesió social i, per tant, cercavem aprovar uns pressupostos basats en la
solidaritat i en la igualtat d’oportunitats. Recordaran que es destinava més
d’un 66% del pressupost en l’atenció a les persones, és a dir, mantenir i, fins i
tot, augmentar, en alguns casos, les polítiques socials, educació i el foment i
promoció de l’ocupació. Sempre ha estat una preocupació d’aquest govern, no
deixar ningú, ningú, de banda, perquè creiem que per a la cohesió social és
vital no apartar a ningú i passar-lo al voral d’una carretera. I és per això, que
després de quatre llargs anys de crisi econòmica, crisi sistèmica i no
conjuntural com al principi semblava, i amb una davallada d’ingressos
important, constant i pronunciada, i així com amb un increment de les
despeses en l’àmbit social, és de lògica que els resultats municipals de
l’exercici 2011 tinguessin un resultat negatiu.
Dit això, vull entrar, molt breument, en els diferents índex del compte general,
és cert que té un resultat negatiu, que com ja vam aprovar en el mes de març
un préstec per tal de poder fer eixugar aquest dèficit de 7,2, el cert és que ens
trobem amb una gestió dels ingressos i les despeses de quasi el 98%. Això
significa que les previsions que en el seu dia es van fer, s’han complert
gairebé totes. Evidentment, com deia, no és un resultat negatiu en termes
generals, però sí que cal tenir en compte que en determinats índex han estat
positius. Per exemple, els resultats de les operacions corrents que ens porten,
un altre cop, als exercicis 2005 a 2009, a on el resultat entre ingressos i
despeses corrents era positiu. També ha estat força positiva la gestió de la
recaptació, que es troba en un 91% de la gestió i pel que fa a la tresoreria,
hem de dir que estem en uns terminis de pagament a proveïdors de 57 dies.
Evidentment, és un pressupost amb un resultat negatiu que pensem i estem
treballant per eixugar aquest dèficit, aquest deute, però el cert és que aquests
pressupostos que inicialment es van presentar en termes d’austeritat, eren
així, d’eficiència també, però també d’oportunitat i, per aquest motiu, aquest
govern municipal ha continuat apostant per la inversió, no només en projectes
com ha estat l’URBAN Gornal o mantenir la Llei de Barris de La Florida-Pubilla
Cases i Collblanc-La Torrassa, sinó que ha continuat mantenint l’impuls per
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polítiques d’educació, per polítiques socials i, evidentment, per polítiques de
promoció de l’ocupació.
Jo no em vull allargar més, perquè el Sr. García Mompel tingui possibilitat de...

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. García Mompel.

SR. GARCÍA MOMPEL
Gràcies Sra. Alcaldessa. Simplement posar de manifest el dictamen 9, en el
qual es posen les bases per a l’acord amb els agents socials de la ciutat, tant
els sindicats més representatius, com les entitats empresarials de la ciutat, en
base al que són els objectius generals que en aquest moment entenem que és
la política que l'Ajuntament pot desenvolupar en un context complicat com el
que tenim d’atur en aquest moments.
Volem intervenir en el mercat de treball des de les polítiques actives
d’ocupació, volem fomentar els mecanismes de participació i seguiment
d’aquestes polítiques, volem donar suport als emprenedors i a les noves
activitats de valor afegit, volem revitalitzar, en la mesura del possible, tant la
indústria, com el comerç i els serveis, i volem posar de manifest el marc de
reflexió d’elaboració de propostes econòmiques per a la ciutat.
Malgrat les restriccions financeres i la manca de demanda, en aquests
moments, que tots tenim presents, i l’increment de l’atur, creiem que és el
moment, juntament amb les organitzacions socials de la ciutat, encapçalar i
donar continuïtat per altra banda, a aquells acords que es venien signant
durant els passats anys. Creiem que era una bona eina, creiem que continua
essent-ho, i per això estem elaborant un marc estratègic per al
desenvolupament local, desenvolupament econòmic de la ciutat amb els dits
agents.
Per tant, crec que si n’hi ha alguna qüestió més a incidir o si tenen alguna
qüestió que no els hi quedi clara en el dictamen, estic a la seva disposició,
com sempre, i gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, pel posicionament dels grups, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. El grupo municipal de Plataforma per Catalunya se
abstendrá de los puntos 1, 3, 4, 8 y 10, nos damos por enterados del 5 y del 6,
les votaremos favorablemente el punto número 2 y votaremos en contra del
punto número 7 y haremos una explicación del por qué de nuestras
posiciones.
Del punto número 2, respecto a lo que se refiere al suprimir la paga extra de
los concejales, bueno, pues nos felicitamos que hayan tomado esta decisión,
vemos que es una decisión lógica, ya que si desde el gobierno central se le
quita la paga a todos los funcionarios, pues vemos o creemos que los
concejales también tenemos que dar ejemplo de ello.
Y sobre el punto número 7, votaremos en contra y les daremos una
explicación del por qué. Primero de todo decirles y es de justicia, que
entendemos la problemática existente hoy en día y la dificultad que han
podido tener al no disponer de más recursos para destinar a ciertas partidas,
que bien seguro, no lo dudamos, les hubiese gustado incrementar. Por eso,
creemos que es muy importante tanto el máximo ahorro posible en los gastos,
como priorizar muy mucho donde van los recursos de los que disponemos.
Sobre el ahorro en ciertas partidas, vemos que se ha hecho un esfuerzo y
vemos que, por ejemplo, en dietas de concejales y personal directivo se ha
bajado, pero aún así creemos que se tendrían que hacer algunos esfuerzos
más. Nos hemos encontrado con alguna comida, en algún hotel, de 100 euros
por persona y muchas de 60 ó 70 euros por persona y creemos que hoy en
día y tal y como está la situación, esas cantidades son demasiado abultadas
para justificarlas a la gente. Por eso, y como habíamos propuesto otras veces,
creemos que es necesario que se marque un límite de gasto por persona, un
límite que se podría consensuar y debatir, pero algo que regule estas
comidas. Pero lo que nos sigue preocupando más al grupo de Plataforma per
Catalunya, es que en la gran mayoría de ellas no se informa de las personas
que acuden a estas comidas, este ejercicio de transparencia lo consideramos
indispensable, ya que así se evitarían todo tipo de suspicacias o posibles
especulaciones, porque claro, cómo sabemos que es una comida de trabajo y
no una con amigos, si no se justifica con quien se va a comer.
Otro de los gastos que creemos se puede ajustar, es el gasto en ciertos
estudios de dudosa utilidad y para los cuales se pagan cantidades demasiado
elevadas a nuestro parecer. Tampoco creemos que en la situación de hoy en
día, se tengan que pagar conferencias a 70 euros la hora o incluso a 110
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euros la hora, nos parece, hoy en día, excesivo, las conferencias, el coste de
algunas, que nos parece muy excesivo pagar estas cantidades. Yo, o
nosotros, creemos que no es de recibo pagarle por 10 horas de conferencia a
una persona, 2.100 euros, es demasiado excesivo, más que nada porque la
mayoría de gente tarda dos meses o tres en ganar este dinero y en este
Ayuntamiento se le ha dado a una persona por 10 horas de trabajo.
Todo esto creo que son parámetros que pueden ser ajustados y que con un
mínimo de esfuerzo y de control, es bastante sencillo mejorar. Pero, como
decíamos antes y esto es en lo que fundamentamos nuestro voto en contra,
más que en lo anterior, es en elegir priorizar dónde van esos recursos de los
que disponemos y es ahí donde precisamente entramos en conflicto con
ustedes, un conflicto que, obviamente, más que por un tema del mal uso, es
por un tema de prioridades según el partido.
Nosotros, desde Plataforma per Catalunya, seguiremos defendiendo que, ante
la dramática situación que viven muchos de nuestros vecinos, todas las
ayudas sociales que se destinen a ONG, tendrían que darse para proyectos
en la ciudad de Hospitalet. Nosotros ya presentamos esta moción y fue
rechazada por todos los grupos, incluidos los otros dos de la oposición. No
puede ser que en el área de Cooperación se destinen más de 300.000 euros
en subvenciones a ONG que realizan proyectos en el extranjero, por eso
exigimos que las ayudas recaigan íntegramente en nuestra ciudad, ya que
aquí hay mucha gente a la que le cuesta mucho llegar a fin de mes. Todo este
dinero, consideramos que se puede destinar a proyectos para discapacitados,
proyectos para la infancia, proyectos para la gente mayor o también se
pueden destinar a solventar uno de los mayores males de nuestra sociedad,
como es la seguridad de los vecinos en las calles.
Aparte de todo este dinero que sale fuera de nuestra ciudad, incluso en
nuestro país, y más que sale también incluido en otras partidas, queremos
llamar la atención sobre algunas entidades a través de las cuales se hacen
estos proyectos, ya que seguimos viendo una entidad de las que más dinero
recibe, en concreto 65.000 euros, que fue fundada por un miembro de este
equipo de gobierno y que recibe dinero del área que lleva ese concejal.
También queremos hacer constar la existencia de conocidos miembros de
extrema izquierda en algunas de estas asociaciones, cuya vinculación con
otros grupos de extrema izquierda vinculados a actos delictivos, es harto
conocida, tendríamos que tener cuidado a quien le damos el dinero de los
impuestos de nuestros ciudadanos. También tenemos un proyecto en el cual
se destinan 5.400 euros a una asociación que está en Ceuta, qué bien hace
dar 5.400 euros o qué bien nos hace esto a la ciudad de Hospitalet.
Por último, y como siempre hemos dicho, no vemos coherente gastarse tanto
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dinero en proyectos de integración de inmigrantes, sólo en octubre se
gastaron 30.000 euros en esta clase de proyectos, desde Plataforma per
Catalunya siempre hemos defendido que es la persona que viene la que tiene
la obligación de integrarse y nosotros no somos los que tenemos que darle el
dinero para que se integre. Y miren, vista la situación de muchos barrios de
nuestra ciudad, ese dineral que se dedica a integración de inmigración está,
obviamente, tirado a la basura, porque el que ha querido integrarse y
adaptarse lo ha hecho sin problemas, pero está claro que muchos de ellos no
lo han hecho, ni lo harán.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín. En nom d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa passem a fer el posicionament de vot. Votem favorablement del
dictamen número 1, votem també favorablement del número 2, pensem que
és un dictamen obligat, un cop que el govern de l’Estat va decidir deixar als
funcionaris d’aquest país sense paga extra, pensem que és una obligació
d’ètica, de solidaritat i de responsabilitat, que fem el propi amb el personal de
confiança i amb els regidors i regidores d’aquest Ajuntament i també ens
quedem sense paga extra, per tant, és un exercici obligat d’ètica i de
solidaritat amb el personal funcionari, amb els treballadors i treballadores
d’aquesta casa, que sovint són apuntats com els responsables d’aquesta
situació, quan estan fent una tasca fonamental pel manteniment dels serveis
públics. Ens donem per assabentats del dictamen número 3, votem
favorablement del 4, ens donem per assabentats del 5 i 6, a favor del 7 i a
favor del 8, 9 i 10.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, per part de Convergència i Unió.

SRA. CLAR
El posicionament de vot de Convergència i Unió és favorable en el dictamen
número 1, en el dictamen número 2 votarem també favorablement, com no pot
ser d’una altra manera, ja el govern de la Generalitat, l’any passat, desembre
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de 2011, ja va aplicar aquesta política de no pagament de la paga
extraordinària de Nadal, tant als membres del govern, com als diputats del
Parlament de Catalunya i trobem lògic i comprensible i no podia ser entès
d’una altra manera, des del moment que el personal de la casa es quedarà
sense aquesta paga, és lògic que representants polítics fem el mateix, ja sigui
a través dels que cobren paga extraordinària, ja sigui traient la part
proporcional d’aquells regidors que, malgrat no tenir sou, cobren dietes per
assistència a Ple.

En el número 3 ens donarem per assabentats, el número 4 el votarem
favorablement, en el número 5 assabentats, en el número 6, que és el tema
dels plans d’auditories també assabentats i ja anunciem, des d’aquí, que
presentem una sèrie de preguntes respecte als informes que han fet els
diferents auditors d’algunes de les empreses auditades, com per exemple pot
ser el poliesportiu Hospitalet Nord, que trobem, com a mínim, alarmant que
l’informe d’auditoria digui que posa de manifest que els estats financers de la
concessió del complex esportiu, dut a terme per l’entitat o societat
EUCAGEST S.L., no expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació
financera, d’acord amb els principis de comptabilitat general acceptats. Des
del nostre punt de vista, trobem que és greu i volem saber quines actuacions
es portaran a terme, de totes maneres anunciem que farem preguntes en
aquest sentit.

Respecte del punt número 7, com ja és tradicional en el grup de Convergència
i Unió, en aquest Ple votarem en contra i el nostre discurs, la nostra
intervenció la farem en el Ple de la liquidació. Però no volem estar-nos de dir
que volem donar les gràcies molt especialment a totes les persones de l’àrea
d’Intervenció, que ens han facilitat tant i tantíssim la feina i, si ens permeten,
doncs personificar-ho en la persona de la Isabel Cuenca, que és la funcionaria
de la casa que durant dos mesos posa a disposició dels grups polítics de
l’oposició, pràcticament tot el seu temps laboral, per atendre totes les nostres
demandes i sempre, sempre, sempre, amb un somriure a la cara i sempre
disposada al que calgui.

El dictamen número 8 el votarem favorablement, igual que el 9 i el 10.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Popular.
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SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. En nom del grup municipal del Partit Popular, ens
abstenim en el dictamen primer, a favor del segon, ens donem per
assabentats del tercer i abstenció al número quart, també ens donem per
assabentats del cinquè i del sisè.
Respecto a la aprobación de la cuenta general, esta será la primera vez que el
grupo municipal del Partido Popular no va a realizar ningún discurso, y lo hace
como protesta ante lo que consideramos un comportamiento absolutamente
antidemocrático y falto de transparencia por la ponente, en un intento de
acallar a la oposición. Desde el 14 de junio, fruto del estudio de la cuenta
general, enviamos por correo electrónico a la ponente de Hacienda, un total
de seis preguntas sobre la cuenta. Ocho días después, el 22 de junio,
volvimos a enviar por correo electrónico, otras cinco preguntas sobre la cuenta
general. El 27 de junio, por correo electrónico, volvimos a enviar otras dos
preguntas, y así sucesivamente hasta un total de de 29 preguntas con relación
al análisis de la cuenta general y que darían, como es evidente, forma al
discurso que hoy llevaría a cabo el Partido Popular, respecto a su aprobación.
El 17 de julio, ante la falta de respuesta a todas las preguntas, volvimos a
reenviarlas, incluso llamamos por teléfono, preguntamos el motivo por el cual
no se daba respuesta, y la respuesta era que aún no estaban contestadas y
que cuando estuvieran se remitirían. Hoy es 25 de septiembre, han pasado
dos meses y medio sin contar agosto, y creo que ustedes nos toman el pelo,
porque este Pleno empezaba a las seis de la tarde y ustedes envían las
respuestas a las seis y tres minutos de hoy, creo que es una falta de respeto a
los grupos de la oposición, al menos a este grupo de la oposición.
Lamentamos esa actitud de evitar informar, para evitar la discusión
democrática de cuestiones que afectan al funcionamiento del Ayuntamiento y
de la ciudad, lo lamentamos, lo criticamos y lo denunciamos. Desde luego,
Sra. Perea, esto que ha hecho usted hoy de enviarlo después del Pleno, es
una actitud vergonzante. Votamos en contra de ese dictamen.
I abstenció al dictamen número 8, 9 i 10.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Perea.
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SRA. PEREA
Bueno, Sr. del Río, mire, yo no sé usted cómo de atreve a decir cosas como
las que usted dice, cuando usted miente ante los medios de comunicación sin
ningún tipo de problemas. Mire Sr. del Río, ustedes han estado, y lo ha dicho
la Sra. Clar, asistidos por la Sra… ¿me está escuchando? gracias, asistidos
por la Sra. Isabel Cuenca, que les facilitaba toda la documentación y se les
explicaba todos y cada uno de los conceptos, documentos que eran
justificaciones, que eran obligaciones de crédito, se les explicaba
absolutamente todo. Las respuestas se les han hecho llegar, en cualquier
caso, la gran mayoría de estas respuestas se encuentran contenidas en los
acuerdos de gobierno, en los acuerdos de Pleno y así todas y cada una de las
respuestas que usted tiene. Usted la información la ha tenido, pero mire Sr.
del Río, usted es capaz de venir a este Pleno y decir, mire yo no voy a
formular ninguna alegación, porque no se me ha facilitado la información.
Mire, cuando a usted le interesa, bien que saca la información, le pondré un
ejemplo, usted fue capaz de decir y de afirmar lo siguiente: “el portaveu del
grup municipal del Partit Popular, Juan Carlos del Río, ha denunciat en un
comunicat que l’Ajuntament està utilitzant el procediment d’adjudicació directa,
a les empreses que considera oportunes” y continua diciendo: “Juan Carlos
del Río ha assegurat que més del 90% dels contractes adjudicats per
l'Ajuntament, al llarg del 2011, s’han donat de forma digital, és a dir, a dit”. Eso
es falso, usted utiliza los datos como a usted le interesa, usted sabe
perfectamente que la contratación de este Ayuntamiento, que este año puede
haber oscilado en más de 151 millones de euros, está bajo la normativa, sólo
faltaría, de la Ley de Contratos, donde hay una mesa de contratación en la
que usted es miembro, que venga o no venga es una cuestión suya, pero en
cualquier caso una mesa de contratación en la que está presente Secretaría,
en la que está presente Intervención y que da fe un Secretario. Por lo tanto, le
pido que no intente sacar las cosas de sitio, diciendo cosas que no son,
cuando usted justamente no es leal con esta institución.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, no pretendo sacar las cosas de sitio, lo que decía y lo que yo dije a los
medios de comunicación, es que el 90% de los contratos analizados por este
grupo municipal, en la cuenta general, que no es lo mismo que dice usted,
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estaban dados a dedo, oiga, y lo sigo diciendo. Y de hecho usted tiene ahora
mismo ahí el total de 29 preguntas que le hemos enviado, muchas de ellas
son analizar los dictámenes y también son preguntas concretas, le pido que
por favor, bueno, supongo que las habrá contestado, yo lo que he hecho es
una entrega para que la Sra. Alcaldesa vea la hora en las que las hemos
recibido, yo no engaño a nadie, está ahí el correo electrónico, para que se vea
que se ha recibido a las seis y seis minutos, después de empezar este Pleno,
creo que esas no son las formas de actuar. De todas maneras, insisto, vamos
a analizar ahora la respuesta a las preguntas, en el caso que algunas de ellas
no se hayan contestado, pues volveremos otra vez a remitir la petición de
esas preguntas.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Perea.

SRA. PEREA
Mírese las respuestas, es que las debería saber, disculpe, las debería saber.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín, molt breu. Esperaba todas las intervenciones, para no
dejar por alto un debate que ha salido así de manera diagonal, que era el
tema de la cooperación que decía el portavoz de Plataforma per Catalunya.
Me parece especialmente grave lo que decía el Sr. Ordóñez y sobretodo así,
sacado de contexto, puede llamar a confusión, en mi época, cuando era más
joven, había un lema, era uno de los lemas que a mi particularmente me hizo
entrar en política, que decía aquello de la solidaridad es la ternura de los
pueblos, pues esa ternura, en este presupuesto que hemos liquidado
recientemente, pesa poco menos del 0,7%. Entonces, me parece
absolutamente desproporcionado, me parece totalmente fuera de lugar la
intervención del Sr. Ordóñez en ese sentido. Y como defiendo y defendemos,
nuestro grupo y este gobierno, afortunadamente, que efectivamente existen
problemas de desarrollo en el mundo y problemas de convivencia
particularmente en la ciudad, debido, entre otros motivos, a la inmigración, en
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algunos barrios toda la ternura es poca, cuesta dinero, para solucionar esos
problemas.

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

SR. ORDÓÑEZ
Bien, Salmerón, realmente yo lo que lamento es su intervención, porque,
claro, solidaridad y ternura está muy bien desde su posición, pero hay dos
cosas, o usted no sale a la calle y habla con los vecinos de aquí, entonces,
cuando hable con vecinos de Hospitalet, a lo mejor es que todos sus vecinos
son ricos, pero en esta ciudad me parece que no lo son. Por tanto, solidaridad
y ternura, muy bien, pero nosotros siempre hemos defendido que mientras
haya gente que aquí lo necesite, las ayudas se tienen que priorizar sobre
nuestra ciudad y es nuestra posición y siempre la hemos defendido, entonces,
solidaridad y ternura es muy fácil desde su posición, así también.
Grave, grave es lo que usted dice, mire oiga, la democracia está en respetar y
si nosotros decimos que nosotros las ayudas a las ONG tienen que priorizarse
en la ciudad de Hospitalet, tenemos todo el derecho del mundo a decirlo y no
deja de ser grave, es una cosa que nosotros podemos decidir ¿vale? Nuestro
grupo siempre ha defendido que las ayudas que tienen que darse son
simplemente de ayuda humanitaria, mientras haya gente en nuestra ciudad
que está pasando muchos problemas, entonces, a lo mejor si usted se
pasease más por otros barrios y hablase con más gente y dejarse, a lo mejor,
de relacionarse con gente de cierto nivel, pues entonces a lo mejor lo podría
ver, pero de momento nuestra afirmación, de grave no tiene nada.

SRA. ALCALDESSA
Sí, un moment, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Hay cosas que no se las puedo tolerar y las acusaciones que usted hace
todavía menos, porque usted no me conoce a mí y, por tanto, decir que me
relaciono o me dejo de relacionar, me parece totalmente fuera de lugar. Yo me
relaciono mucho con la gente de esta ciudad, con la gente de toda la ciudad,
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yo soy hijo de esta ciudad y me relaciono y sé los problemas que existen en
esta ciudad y particularmente en el barrio donde he nacido y me he criado,
como es el de La Florida y, por eso, en lugar de echarle gasolina a las calles,
lo que trato es de poner sentido común de explicar porque se producen los
problemas, que si se produce la situación que hay, es porque precisamente en
los lugares de origen se están viviendo situaciones mucho peores de las que
tenemos nosotros. Si le hiciéramos caso a discursos como el suyo, entidades
como la Cruz Roja, por ejemplo, no existirían, no existirían si le hiciéramos
caso, de dónde salen los presupuestos y los programas que hacen
cooperación en el mundo, pues salen de los presupuestos públicos y estamos
hablando de un 0,7% escaso el que dedica este Ayuntamiento. Por tanto, al
lado de la preocupación, lo que hay que poner también es dejar de hacer
demagogia, explicar donde está el origen de los problemas y en lugar de
echarle gasolina a las calles, mirar de poner solución a los problemas.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, Sra. Alcaldesa. Vamos a ver Sr. Ordóñez, yo no le he contestado a las
manifestaciones que ha hecho sobre temas de cooperación, yo creo que
usted banaliza lo que es la ayuda al tercer mundo y lo que es la ayuda a la
cooperación y este gobierno si tiene una cosa, es que se siente muy orgulloso
de esa ayuda y el Sr. Salmerón ha dicho que desgraciadamente es un 0,7%,
este ejercicio ha disminuido un 40% el presupuesto de cooperación. Pero
escúcheme una cosa, cuando el Sr. Salmerón habla de sensibilidad y ternura,
el Sr. Salmerón está hablando de proyectos que hacen entidades de nuestra
ciudad, que necesitan un soporte para que puedan llegar a unos sitios donde
realmente la situación no es la nuestra y, mire, le pondré un ejemplo, le
hablaré directamente de proyectos con la infancia, en temas de educación y
en temas de sanidad. Y al principio de mi intervención decía, este gobierno
tiene muy claro que las cosas son, o salimos todos juntos y hemos de estar
todos juntos y no hemos de dejar a nadie de lado, o esto no tirará para
adelante, es un tema de convivencia, es un tema de cohesión social.
Y yo le diré, esta ciudad es referente en proyectos de cooperación, las ayudas
que se aprueban son aprobadas por el Consell de Cooperació, con total
acuerdo por todas las entidades y los grupos políticos, menos ustedes desde
que han entrado en este Pleno, desgraciadamente, digo desgraciadamente,
porque no saben entender realmente lo que quiere decir ayudas de
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cooperación, hablamos de niños, en este momento está la situación muy
complicada, ya sé lo que me va a contestar, pero mire, yo le voy a decir una
cosa, los presupuestos de este ejercicio 2011, se han incrementado en 10
puntos en temas de bienestar social, de lo que aprobamos, a lo que hemos
acabado ejecutando, se ha incrementado en 10 puntos, un 10%, eso quiere
decir que, evidentemente, hay ayudas a políticas sociales, hay ayudas a
educación y, por descontado, a promoción económica.
Yo le pediría, Sr. Ordóñez, se lo digo sinceramente, el Sr. Salmerón lo ha
dicho muy claro, que no banalice las ayudas a la gente que lo necesita y
pensemos un poco también en los demás, la mirada no se puede quedar en la
punta de la nariz, tiene que ir un poco más, mucho más allá. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez, ja per anar finalitzant, si us plau.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, gracias Sra. Alcaldesa. Obviamente yo no banalizo sobre las ayudas a la
gente, porque usted me ha hablado del aumento de 10 puntos en ayudas de
bienestar social y yo eso no lo he banalizado, es más, les he dicho que
seguramente les hubiese gustado destinar más a eso, o sea, que lo que yo no
he dicho al menos no lo diga.
Obviamente, Sr. Salmerón, nosotros, mire, no damos gasolina a nada, porque
como ustedes cuando alguien hace algo que no les gusta, hablan y lo votan
en contra y lo exponen, pues nosotros cuando algo no nos gusta, también lo
exponemos, ya sabemos que a ustedes les gustaría que no todo el mundo
pudiese hablar, pero gracias a Dios no es así. Usted no se entera de lo que va
el proyecto nuestro en ese sentido, la Cruz Roja, precisamente, no se ha
enterado, usted no entiende cómo se fundó Cruz Roja o no sabe lo que yo
opino sobre Cruz Roja, como usted me dice, usted no me conoce a mí, bueno,
pues usted no sabe lo que nosotros pensamos sobre la Cruz Roja.
Sobre el tema de ayudas a la infancia y eso, Sra. Perea, ya le he dicho que
estamos absolutamente de acuerdo que se hagan, pero claro, proyectos como
plantar palmeras en un palmeral en Marruecos, mire, esto no son proyectos
que necesiten, montar una radio sindicalista en Nicaragua tampoco es un
proyecto de primera necesidad, por tanto, mientras haya este tipo de
proyectos y nosotros tenemos todo el derecho a decidir que no nos gustan, no
nos gustan y, por tanto, nosotros repetiremos una y otra vez que mientras
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haya la situación de pobreza que hay en esta ciudad, absolutamente todas las
ayudas, excepto en el caso de ayuda humanitaria puntual, deben recaer sobre
los ciudadanos de nuestra ciudad.

SRA. ALCALDESSA
Bien, a ver, yo creo que, en fin, el debate no es la primera vez que se produce
en el Pleno, a ver, yo creo que las posiciones de cada uno de los grupos
políticos están muy claras en los temas de cooperación internacional, en los
temas de inmigración y en el resto de temas, bueno, yo creo que todos los
grupos nos hemos ido posicionando y claro está, hoy estamos hablando de
una cuenta general que responde a un presupuesto, que responde a un…,
bueno, a una intención de un gobierno elegido por los ciudadanos y en los que
se han marcado prioridades. Creo que podemos discutir y podemos darle
todas las vueltas que queramos, creo que, bueno, tanto el Sr. Salmerón, como
la Sra. Perea, han intentado decir que los temas de cooperación, a pesar de la
situación complicada que vivimos en este país, son desgraciadamente
necesarios y en eso estamos de acuerdo el resto de los grupos políticos con
representación en este Ayuntamiento, las entidades de esta ciudad están
haciendo un trabajo en aquellos ámbitos que se han orientado como
prioritarios, que son la ayuda sobre todo a los más pequeños y a los jóvenes,
en los temas de educación y en los temas de salud.
Y, por tanto, a ver, podemos darle todas las vueltas que queramos, pero en
definitiva, cada uno de los grupos políticos defiende aquellas posiciones que
ya están expresadas, que han sido priorizadas y que han sido ejecutadas por
parte del gobierno de la ciudad. Yo creo que, bueno, podemos invertir mucho
más tiempo, pero creo que no son precisamente por el volumen y por la
importancia del tema, lo más fundamental que yo destacaría del presupuesto
que acabamos de finalizar. No obstante, creo que estamos en el momento
que estamos y lo que tenemos que hacer es mirar todo lo que queramos hacía
atrás, pero sobre todo mirar el presente y cómo, de qué forma, ponemos
solución a los problemas reales que los ciudadanos y ciudadanas de
Hospitalet tienen en este momento y van a tener en el futuro.
Si no se produce ninguna cuestión más, pasaríamos ya a la siguiente
Comisión, la Comissió Permanent d’Espai Públic.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.-

PER APROVAR LA NOVA COMPOSICIÓ DE LA
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COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA INICIATIVA URBANA PER A LA
REGENERACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL DEL BARRI DE GORNAL,
PROJECTE URBAN GORNAL 2007-2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 18 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. 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, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 5 de febrer
de 2008, va aprovar el PLA URBAN GORNAL per a desenvolupar en el
període 2007-2013 amb un pressupost de 14.000.000.- Euros (catorze milions
d’euros).
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 29 de juliol
de 2008 va acceptar integrament l’ajut econòmic atorgat a aquest Ajuntament
pel Ministerio de Economía y Hacienda, per import de 7.000.000.- (set milions
d’euros), destinat a la Iniciativa Urbana Urban Gornal e inclosa dins del
programa operatiu Feder - Eix 4 de Desenvolupament Sostenible Local i
Urbà. En el mateix dictamen es va acordar constituir una Comissió de
Seguiment Local del Projecte Urban Gornal, amb participació de representants
municipals i de les entitats del barri de Gornal i es va acordar al mateix temps
la designació dels representats municipals i de les entitats del barri a la
comissió de seguiment.
ATÈS que per decret 006882/2010 de 23 de juliol, es va modificar el càrrec del
Cap de Gabinet d’Anàlisi i Ciutadania pel nou càrrec de Director de Serveis de
l’Oficina Tècnica de Plans d’Acció Territorial, com a representant municipal en
la comissió de seguiment local del Projecte Urban Gornal.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 25
d’octubre de 2011, vistos els canvis en el cartipàs municipal com a resultat de
les eleccions municipals celebrades el 22 de maig de 2011, va acordar els
nous nomenaments dels representants municipals a la comissió de Seguiment
i va acordar mantenir les designacions dels representants de les entitats del
barri de Gornal a la Comissió de Seguiment del Projecte Urban Gornal 20072013, acordada al Ple de data 29 de juliol de 2008.
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ATÈS que el Coordinador de Pressupostos i Pla d’Actuació, Sr. Pedro Lloret
López, va cessar, amb motiu de la seva jubilació, amb efectes del dia 6 de
juliol de 2012, com a personal eventual (Decret 6006/2012 de 2 de juliol).
VIST l’escrit presentat per la Sra. María Córdoba Ramírez, presidenta de la
Coordinadora de Entidades y Vecinos de Gornal, amb Registre General
d’Entrada número 32.012 de 18 de juliol, manifestant que donada la defunció
del Sr. Pedro Mayor Aldea, representant de l’entitat a la Comissió de
Seguiment del Projecte Urban Gornal 2007-2013, el lloc que ell deixa vacant
sigui ocupat per l’actual presidenta de l’Associació de Veïns de Gornal, Sra.
Francisca González Muñoz.
VIST l’informe emès per l’Assessor Tècnic de Plans Territorials.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta i amb el dictamen previ de la
Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- DESIGNAR els representants municipals a la Comissió de
Seguiment del Projecte Urban Gornal 2007-2013 amb la següent composició:
- La Alcaldessa-Presidenta, Sra. Núria Marín i Martínez, que presidirà la
Comissió, o la persona en què ella delegui la presidència
- L’Assessor Tècnic de Plans Territorials, Sr. Manuel Pérez Giménez, que
s’encarregarà de la coordinació tècnica del projecte.
- El Regidor del Districte VI, Sr. Antonio Bermudo Ávila
- Els/les portaveus dels 5 grups polítics municipals:
- Partit del Socialistes de Catalunya (PSC-PM)
- Partit Popular (PP)
- Convergència i Unió (CiU)
- Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICVEUiA)
- Plataforma per Catalunya (PxC)
- El Gerent Municipal, Sr. Juan Echaniz Sans.
SEGON.- DESIGNAR els representants de les entitats del barri de Gornal a la
Comissió de Seguiment del Projecte Urban Gornal 2007-2013:
- Sra. T.J.V.
- Sr. J.S.R.
- Sra. M.C.R.
- Sr. P.C.P.
- Sra. O.L.C.P.
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- Sra. F.G.M.
TERCER.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Coordinadora d’Entitats i
Veïns/es del Gornal, a la Alcaldia-Presidència, als/les Portaveus dels Grups
Polítics Municipals, a la Secretaria General del Ple, al Gerent Municipal, a la
Regidoria de Districte VI, a l’Assessor Tècnic de Plans Territorial, als efectes
legals oportuns.

DICTAMEN 2.PER A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL, PER A L’ANY
2012 DE LES RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ.
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 el Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, ha suposat la
implantació, entre d’altres, d’una sèrie de mesures de reordenació i
racionalització de les Administracions Públiques, entre les quals es troba la
supressió, en el mes de desembre de 2012, de la paga extraordinària que
s’hauria d’abonar en l’esmentat mes al personal al servei del sector públic i la
supressió de la paga addicional de complement específic que també s’hauria
d’abonar en el mateix mes.
Atesa la necessitat de contribuir a la reducció de la despesa pública per part
dels municipis davant la situació global creada com a conseqüència de la crisi
financera.
Atès que la despesa d’aquest Ajuntament compren l’abonament de les
retribucions als regidors amb règim de dedicació exclusiva i parcial, i les dietes
per assistència a sessions dels òrgans col·legiats d’aquesta Corporació que
perceben el regidors que no desenvolupen el seu càrrec ni en règim de
dedicació exclusiva ni parcial; les quals van ser determinades per acord del
ple municipal de 27 de juny de 2011, publicat en el BOP d’11 de juliol.
Atès que les quantitats que consten en l’acord abans esmentat continuen
vigents en compliment de l’acord del ple municipal de 28/02/2012 que va
aprovar que aquestes quantitats no experimentarien increment per a l’exercici
2012.
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Atès que es considera oportú acordar, de manera similar al que el Reial
Decret llei 20/2012 ha disposat pel personal al servei de les Administracions
Públiques, la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de
2012 dels membres d’aquesta Corporació que exerceixen el seu càrrec en
règim de dedicació exclusiva o parcial, així com reduir, pel present any, en
una catorzena part la quantia màxima anual que correspongui percebre als
membres de la Corporació que no exerceixen el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva o parcial, en concepte d’assistències a les sessions del
Ple municipal i de la Junta Municipal de Portaveus.
Vista la provisió de l’Alcaldia de data 7 de setembre de 2012, en la qual es
proposa la modificació puntual per al 2012 de les retribucions i assistències
dels membres de la Corporació, als efectes de supressió, en el mes de
desembre de 2012, de la paga extraordinària que s’hauria d’abonar i reducció,
per al present any, d’una catorzena part la quantia màxima anual que
correspongui percebre als membres de la Corporació que no exerceixen el
seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, en concepte
d’assistències a les sessions del Ple municipal i de la Junta Municipal de
Portaveus.
Vist que l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la seva redacció donada
per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, Reguladora de les bases del règim local,
l’article 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual es regula
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, i l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
conformen el marc legal de les retribucions dels membres de les corporacions
locals.
Vist l’article 123.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que contempla, com a
atribució del Ple de l’Ajuntament, la d’establir el règim retributiu dels membres
del Ple.
Vist l’informe de la Secretària General del Ple de data 10 de setembre de
2012.
El Ple, a proposta de l’alcaldia presidència, i amb el dictamen previ de la
Comissió Informativa Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
Primer.- Aprovar la supressió de la paga extraordinària que correspondria
percebre el mes de desembre de 2012 als membres d’aquesta Corporació que
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exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, en
aplicació de l’acord del Ple de 27 de juny de 2011.
Segon.- Aprovar, per a l’exercici 2012, la reducció de la quantia màxima anual
de les dietes per assistència a les sessions del ple municipal i de la Junta de
Portaveus que figuren a l’acord del Ple de 27 de juny de 2011, en una
catorzena part. Per tal d’aplicar aquesta reducció l’última dieta a percebre
corresponent a les sessions de l’any 2012, amb la qual s’assoleixi el màxim
anual es fixa en la quantitat de: 243,93 € per l’assistència al Ple i 129 € per
assistència a Junta de Portaveus.
Tercer.- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament en compliment del que
disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, als efectes legals oportuns.
Quart.- Notificar aquests acords a tots/es els/les regidors/es d’aquest
Ajuntament, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció General
Municipal, a la Tresoreria Municipal, al Servei de Recursos Humans i a la
Secció Econòmic Administrativa als efectes legals oportuns.

PER DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL
DICTAMEN 3.DIRECTOR GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL, DE 2 DE JULIOL DE
2012, PER LA QUAL S’ADAPTEN ELS LLOCS DE TREBALL RESERVATS
AL PERSONAL FUNCIONARI AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER
ESTATAL DE L'AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
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 amb motiu de l’aplicació del règim de municipi de gran població,
previst a l’article 121 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, el Ple de l'Ajuntament, en sessió de 29 de novembre de 2011, va
acordar la modificació de la relació de llocs de treball reservats al personal
funcionari amb habilitació de caràcter estatal, en aplicació de les previsions
legals establertes en el títol X de l’esmentada Llei.
Atès que l’anterior acord es va remetre a la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya, a la qual li correspon la classificació,
creació i supressió d’aquest llocs de treball, de conformitat amb el que preveu
l’article 8 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre.
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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:
Únic.- Donar compte de la resolució del director general d’Administració Local,
de 2 de juliol de 2012, que en la seva part dispositiva diu:
“Adaptar la classificació dels llocs de treball reservats al personal funcionari
amb habilitació de caràcter estatal de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat,
de conformitat amb el detall següent:
a) El lloc de secretari/ària general de la Corporació, s’assimila a secretari/ària
general del Ple.
b) El lloc d’interventor municipal, s’assimila a interventor/a general municipal.
c) El lloc de tresorer/a municipal, s’assimila a tresorer/a municipal.
d) El lloc de vicesecretari/ària, s’assimila a vicesecretari/ària-secretari/ària
tècnica de la Junta de Govern Local.
e) El lloc de viceinterventor/a, s’assimila a viceinterventor/a funció comptable.
Aquesta adaptació de la classificació dels llocs de treball esmentat no afectarà
la situació administrativa dels funcionaris que els ocupin, que mantindran la
mateixa situació que tenien amb anterioritat a aquesta adaptació.”

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 4.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT A FAVOR DE L’EMPRESA ENDESA ENERGIA XXII SL,
PEL CONSUM D’ELECTRICITAT DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
DEL C. PEDRAFORCA 25, PER UN IMPORT DE 25.022,76 EUROS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 18 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. 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, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-
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se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals s’ha disposat iniciar l’expedient administratiu per procedir al
reconeixement de les obligacions derivades de la factura emesa per l’empresa
ENDESA ENERGIA XXII, SL en data 24 de gener de 2011, corresponent al
consum d’electricitat de les instal·lacions municipals del carrer Pedraforca, 25,
per un import de 25.022,76 euros.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits
com a conseqüència dels serveis realitzats, pel que s’hauria de reconèixer els
crèdits a favor de l’empresa que va executar els treballs.
ATÈS que l’abonament de les despeses derivades, per un import de
25.022,76 euros, es podrà formalitzar a càrrec de la partida 02.9311.221.00.50
del pressupost municipal de 2012, segons certificat d’existència de crèdit núm.
120022233 de data 8 de juny de 2012, emès per la Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
VISTES les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l’art. 60 del
Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, de desenvolupament de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l’art. 123.p) de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència i Economia,
ACORDA:
Primer.- APROVAR, en virtut de l’article 65 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, la conversió
administrativa de l’actuació administrativa corresponent a la despesa derivada
del consum d’electricitat de les instal·lacions municipals del carrer Pedraforca,
25 (RC-9/2012).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa
ENDESA ENERGIA XXII, SL, Número d’Identificació Fiscal B82846825, per la
factura emesa en data 24 de gener de 2011, corresponent al consum
d’electricitat de les instal·lacions municipals del carrer Pedraforca, 25, per un
import de 25.022,76 euros.
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Tercer.- El crèdit reconegut a l’acord anterior, per un import de 25.022,76
euros, es podrà formalitzar a càrrec de la partida 02.9311.221.00.50 del
pressupost municipal de 2012, segons certificat d’existència de crèdit núm.
120022233 de data 8 de juny de 2012, emès per la Intervenció General.
Quart.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que
disposa el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a l’empresa ENDESA ENERGIA XXII,
SL i a la Secció de Gestió Econòmica i Administració.

PER DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL A QUE
DICTAMEN 5.FA REFERÈNCIA L’ARTICLE 218 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI 39/1988,
DE 28 DE DESEMBRE, AIXÍ COM DEL RESULTAT DE L’INFORME
REFERENT A LA FISCALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DESPESES
SOTMESOS A FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA, I D’INGRESSOS
MITJANÇANT
L’APLICACIÓ
DE
TÈCNIQUES
DE
MOSTREIG,
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

Atès que l’article 218 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat mitjançant Reial Decret legislatiu de 5 de març de 2004,
imposa que la Intervenció General, per mitjà de la Presidència de
l’Ajuntament, trametrà informe al Ple Municipal de les resolucions adoptades
per l’Alcalde i que siguin contràries a les objeccions oposades per l’òrgan de
control intern.
Atès que l’Ajuntament Ple mitjançant acord de l’1 de març de 1996 aprovà la
Instrucció reguladora de l’exercici de la funció interventora en matèria
d’obligacions i despeses i en matèria de drets sotmesos a fiscalització limitada
prèvia i a fiscalització plena posterior, norma d’autoorganització que imposa
l’obligació d’emetre per la Intervenció General el corresponent informe, i del
resultat es doni compte a l’Ajuntament Ple.
Atès que l’Ajuntament Ple en sessió de 19 de setembre de 1997, aprovà la
instrucció desenvolupant el control intern pel que es regeix la funció
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interventora i el control financer d’aquesta Administració municipal, prorrogantne a exercicis successius sempre que hi hagi constància a les bases
d’execució del pressupost la suspensió de la fiscalització plena posterior a
determinats expedients de despeses.
Atès que la Intervenció General ha emès els informes a què es fa esment
corresponents a l’exercici de 2011 i referits a les obligacions i despeses, que
abasten no tan sols les resolucions aprovades per l’Alcaldia, si no aquelles
resolucions dels òrgans delegats, per constituir el conjunt, l’univers sotmès a
control de la Intervenció General.
Atès que dels informes esmentats, el resum estadístic en nombres absoluts i
relatius es reflecteix als mateixos, deduint-ne, pel que fa a la fiscalització
prèvia d’obligacions aprovades per resolucions administratives que encara
que existeix un increment des de 2006 (2.196) fins 2011 (2.458), la taxa
d’objeccions essencials s’ha mantingut en el 0% i les no essencials han
oscil·lat del 0% al 0,41%.
Que en la fiscalització plena posterior d’obligacions per resolucions
administratives existeix un significatiu increment a l’exercici 2011 (363)
respecte a l’exercici 2006 (220), el nombre d’expedients defectuosos s’ha
incrementat des dels 31 (2006) fins als 50 (2011).
Que en la fiscalització plena posterior d’obligacions derivades de nòmines del
personal al servei d’aquesta administració, s’ha produït un decrement de
resolucions del 2006 (386) al 2011 (299), i en la taxa de reparaments per
objeccions no essencials del 8,94% (2006) fins al 0% (2011), en tant que la
d’objeccions essencials ha augmentat des del 0% (2006) fins al 7,19% (2011).
En matèria de justificació plena posterior dels pagaments a justificar, i encara
que existeix un decrement dels comptes justificatius analitzats des de 2006
(56) fins a 2011 (50), la taxa d’objeccions s’ha mantingut en el 0%.
Respecte a la fiscalització plena posterior de les bestretes de caixa fixa, s’ha
de tenir en compte que a l’exercici 2003 es va introduir com a tècnica el
mostreig dels comptes justificatius, el que ha fet que les mostres obtingudes
per a l’exercici 2006 (1.771) i per a l’exercici 2011 (1.706) hagin sofert un
decrement per la diferència d’univers en cada exercici, no havent-se produït
cap objecció a l’exercici inicial en la mostra obtinguda i 2 objeccions en la
mostra per a l’exercici, 2011, significant el 0,12% del total de la mostra.
Vista la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de las Bases de Règim Local, així
com els articles 218 i 219 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
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El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat del resultat de l’informe emès per la Unitat
Fiscal de la Intervenció General, en compliment de l’article 218 del Text Refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, sobre les resolucions adoptades
per la Presidenta de l’entitat local oposades a les objeccions efectuades, i
corresponents a l’exercici 2011.
SEGON.- Donar-se per assabentat del resultat dels informes referents a la
fiscalització plena posterior per mostreig de les obligacions i despeses
sotmeses a fiscalització limitada prèvia, així com dels drets i ingressos,
corresponents a l’exercici 2011, havent-se notificat a les àrees afectades les
recomanacions que es deriven de l’informe esmentat.

PER DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA
DICTAMEN 6.INTERVENCIÓ GENERAL EN APLICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE
MUNICIPAL DE DATA 28-02-2012 REFERIT AL “PLA D’AUDITORIES I
ACTUACIONS
DE
CONTROL
FINANCER
PER
L’ANY
2012,
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011”.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

Atès que l’article 213 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) disposa que la
funció de control intern s’efectuarà en la seva triple accepció de funció
interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia i que així
mateix l’article 220 i 221 de l’esmentat cos legal, regulen allò que s’entén per
control financer i control d’eficàcia.
Atès que l’Ajuntament Ple en data 19/09/1997, aprovà l’anomenada
“Instrucción desarrollando el régimen de control interno”, en l’àmbit d’aquesta
Administració municipal i que la seva Regla 33.1 a) estableix que queden
sotmesos a control financer les societats privades municipals i que la Regla
33.1.b) estableix que també quedaran sotmesos a aquest control financer les
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persones o entitats que rebin subvencions a càrrec dels pressupostos
municipals,
Atès que la disposició addicional 1a. i 2a. de les bases d’execució dels
pressupostos generals d’aquesta Administració regulen els ens i persones
sotmeses a control financer no permanent, en aplicació d’allò que disposa la
Regla 33.2 de la “Instrucción que desarrolla el régimen de control interno” en
l’àmbit d’aquest Ajuntament.
Atès que els serveis dependents d’aquesta Intervenció General han portat a
terme durant l’exercici 2012, referits a l’exercici 2011, actuacions de control
financer sobre les societats privades municipals amb capital totalment local,
sobre les concessions administratives atorgades per aquesta Administració a
terceres persones, sobre els ens o persones que actuen mitjançant gestió
interessada en els serveis municipals, així com sobre els ens o persones que
han rebut subvencions a càrrec dels pressupostos d’aquesta Administració.
Vist l’article 220 de la LRHL i Regles 33 i 37.2 així com les concordants amb
les mateixes de la “Instrucción desarrollando el régimen de control interno” per
a aquesta Administració, aprovat pel Plenari en data 19/09/1997, així com les
disposicions addicionals que conté les bases d’execució dels pressupostos
per a l’exercici 2012.
Vist l’informe referent al resultat d’actuacions de control financer del Pla
d’auditories i d’actuacions de control financer per a l’any 2011 corresponents a
l’exercici 2011 (Informe núm. 17/2012)
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,
ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentats dels informes
efectuats per la
Intervenció General d’aquesta Administració durant l’any 2012, corresponents
a l’exercici 2011, en aplicació de l’acord del Ple municipal de data 28/02/2012,
referit al “Pla d’auditories i actuacions de control financer per a l’any 2012”,
que obren a l’expedient de la seva raó i que es reflecteixen a continuació :
1. Informes de control financer de les Societats privades de capital
íntegrament municipal.
• Informe 7/2012, de control financer de la societat “L’H 2010 Societat
Privada Municipal, S.A”, referit als estats i comptes anuals tancats a
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31/12/2011, de 8 de maig de 2012, que van ser auditats per l’empresa
Pleta Auditores, S.A.
• Informe 8/2012, de control financer de la Societat Privada Municipal “La
Farga” Gestió d’equipaments municipals (SPM), referit als estats i
comptes anuals tancats a 31/12/2011, de 15 de maig de 2012, auditats
per Carme Coll i Capellan.
2. Informe 16/2012, de control financer de la Fundació Privada Arranz Bravo,
referit als estats i comptes anuals tancats a 31/12/2011, revisats per
l’auditor coadjuvant de la Intervenció General KPMG Auditores S.L.
3. Informes de control financer, acompanyant les revisions limitades del
compte d’explotació fetes per auditors inscrits al Registre Oficial d’auditors
de Comptes del Ministerio de Economía y Hacienda de les gestions
interessades i concessions administratives següents:
•
•
•
•
•

Complex Esportiu L'Hospitalet Nord.
Informe equilibri financer 1999-2011. Complex Esportiu l’Hospitalet
Nord.
Poliesportiu Santa Eulalia i Pista Gasòmetre.
Poliesportiu Municipal Bellvitge.
Poliesportiu Municipal Fum d'Estampa.

4. Informes de control financer acompanyant dels treballs d’auditoria externa
fets per auditors inscrits al Registre Oficial d’Auditors de Comptes del
Ministerio de Economía y Hacienda de les societats privades municipals de
capital totalment local:
•
•

L'H 2010, Societat Privada Municipal S.A.
• Revisió del compliment del Pla de Sanejament
La Farga Gestió d'Equipaments Municipals SPM
• Poliesportiu Municipal del Centre.
• Poliesportiu Municipal Sant Feliu.
• Piscines Municipals de l’Hospitalet.

5. Altres treballs d’auditoria:
•
•
•

Revisió limitada del compte d’explotació del Conveni de Serveis
Integrals d’Atenció Domiciliaria amb el Consorci Sanitari Integral.
Auditoria de compliment de la concessió administrativa de l’Escola
bressol “Casa dels Arbres.”
Auditoria de compliment de la concessió administrativa de l’Escola
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•
•
•
•
•
•
•
•

bressol “Casa del Molí.”
Auditoria de compliment de la concessió administrativa de l’Escola
bressol “Casa dels Contes”
Auditoria de compliment de l’Escola bressol municipal “Casa del
Parc”.
Auditoria de compliment de la concessió administrativa de l’Escola
bressol “Casa de les Flors”.
Auditoria de compliment de la concessió administrativa de l’Escola
bressol “Casa de la Muntanya”.
Auditoria de procediments: Revisió de les baixes del compte de
recaptació 2011.
Treballs de revisió i verificació dels manaments a justificar
Auditoria de procediments: Revisió de tarifes de la deixalleria
municipal.
Auditoria de procediments de la gestió de la facturació dels
consums.

6. Auditories previstes en els contractes de serveis:
Entitat
Revisió limitada del compte de pèrdues i
guanys del Centre municipal de Tenis de
l’Hospitalet.
Informe d’auditoria dels comptes anuals
dels Serveis Funeraris L’Hospitalet-Baix
Llobregat S.L.
Revisió limitada del compte d’explotació de
la concessió administrativa de l’escola
bressol Municipal Casa dels Arbres
Revisió limitada del compte d’explotació de
la concessió administrativa Escola bressol
Municipal Casa del Molí.
Revisió limitada del compte d’explotació de
la concessió administrativa Escola bressol
Municipal Casa del Parc.
Revisió limitada del compte d’explotació de
la concessió administrativa Escola bressol
Municipal Casa dels Contes
Revisió limitada del compte d’explotació de
la concessió administrativa Escola bressol
Municipal Casa de les Flors
Revisió limitada del compte d’explotació de
la concessió administrativa Escola bressol

Auditor
Gm Auditors, S.L.

ALPHA AUDIT S.L.

Audiaxis Auditor SRL

Audiaxis Auditor SRL

Pleta Auditores-consultores

Faura-Casas
Consultores S.L.

Auditores

Gabinet tècnic d’Auditoria i
Consultoria S.A.
Gabinet tècnic d’Auditoria i
Consultoria S.A.
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Municipal Casa de la Muntanya
Auditoria dels comptes anuals de la Gestió NT Auditors consultors S.L.
del Poliesportiu municipal les Planes.
7. Informes sobre control financer de verificacions de subvencions europees.
•

Verificació de les despeses del contracte de subvenció entre
l’ajuntament de l’Hospitalet i l’Oficina de Cooperació de la Unió
Europea (Europe Aid) “Ajudes exteriors de la Comunitat Europea”
DCI-ALA/19.09.01/0819757/161.106 URB-A L’III-45, destinat a
l’execució de l’acció denominada “Desenvolupament Local i
emigració en Latinoamèrica-EMIDEL”.

•

Informes de verificació sobre les actuacions de preparació,
execució, seguiment i control de les obligacions i responsabilitats de
l’ajuntament de l’Hospitalet, en qualitat d’organisme intermig, davant
la Comissió Europea i la Subdirecció General de Fons Comunitaris
del Ministeri d’Economia i Hisenda, de les actuacions incloses en
l’Eix 2 “Medi ambient i desenvolupament sostenible” i Eix 5
“Assistència Tècnica”, del programa operatiu Fons de CohesióFeder 2007/2012.

•

Informe de verificació del seguiment de les obligacions de
l’Ajuntament de l’Hospitalet com a organisme intermedi en el
programa URBAN GORNAL Eix-4 Programa operatiu FEDER
Catalunya.

8. Certificacions auditores, emeses per auditors inscrits al Registre Oficial
d’Auditors de Comptes del Ministerio de Economía y Hacienda, de
l’aplicació de les subvencions atorgades per l’ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, a l’exercici 2011, superiors a 600 euros.

SEGON.- Els resultats dels control financers esmentats a l’acord anterior,
consten al propi expedient que es tramita.
TERCER.-Traslladi’s els presents acord als Tinents d’Alcalde de les àrees
administratives escaients, als efectes del seu coneixement i comunicació
posterior als concessionaris administratius i als perceptors de subvencions
municipals.
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DICTAMEN 7.PER A L’APROVACIÓ
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2011.

DEL

COMPTE

GENERAL

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 10 vots en contra dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Bas i Cañizares; dels representants de
CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que la Intervenció General d’aquesta Administració ha format, conforme
disposa l’article 212.2) del Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL), aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, i Regla 100.1) de la
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 23/11/2004, el Compte General de
l’exercici de 2011, comprensiu de la documentació que s’estableix a la
normativa vigent abans invocada i que es refereix a la de l’Ajuntament, així
com els de les Societats Privades Municipals amb capital totalment local “La
Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.”, i “L’H 2010, S.A.”.
VIST l’informe emès per la Intervenció General i que es troba inclòs a
l’expedient administratiu que es tramita per a la seva aprovació.
VISTOS els informes de la Comissió Especial de Comptes corresponents a les
seves sessions de data 29/05/2012 i 18/09/2012, les quals s’uneixen a
l’expedient administratiu que es tramita per a la seva aprovació, constant-hi
també l’edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 01/08/2012, la
diligència de la Secretària General respecte a l’exposició pública al Taulell
d’edictes d’aquesta Administració, així com el resultat de les mateixes, d’acord
amb el certificat de la Secretària General de data 03/09/2012.
ATÈS que la tramitació de l’expedient s’ha realitzat conforme disposa la
normativa vigent, la qual es troba concretada a la que s’ha invocat en els
paràgrafs precedents, havent-se procedit, conforme s’indica al paràgraf
anterior a la seva exposició al públic d’acord amb allò que determina l’article
212.3 del TRLRHL, sense que s’hagi formulat cap reclamació contra la
mateixa, segons es desprèn de la certificació emesa per la Secretària General
d’aquesta Administració, a què s’ha fet esment.
VIST l’article 212 del TRLRHL, en relació amb l’article 116 de la Llei 7/1985,
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de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local i normativa
concordant que conté la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, així com la resta de normativa que li fa al cas.

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 Especial de
Comptes,
ACORDA:
PRIMER. Donar per examinats a l'empara de l'article 212 del Text Refós de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat per RDL 2/2004, de 05/03,
els documents que figuren a l'expedient tramitat i que s'esmenten a l'Informe
de la Intervenció General d'aquesta Administració.
SEGON. APROVAR el Compte General d’aquesta Administració Municipal
corresponent a l’exercici de 2011, el qual ha estat exposat al públic mitjançant
edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província i al Taulell d’Edictes d’aquesta
Administració sense que en el termini d’exposició al públic s’hagi formulat cap
reclamació ni observació contra el mateix, segons es desprèn de les
certificacions emeses i que va ser informat favorablement per la Comissió
Especial de Comptes en la seva sessió de data 18/09/2012.
TERCER. A l’expedient del Compte General s’inclouen els informes que
contemplen els articles 218 i 219 del Text Refós de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, els quals han estat objecte de coneixement del Plenari
d’aquesta Administració. Així mateix s’uneix a l’esmentat Compte General els
informes de control financer de les Societats Privades Municipals de capital
totalment local, els informes de control financer dels serveis públics gestionats
mitjançant contractes, així com els emesos sobre aplicació i compliment de
finalitat de les ajudes i subvencions concedides per aquesta Administració
amb càrrec als seus pressupostos de l'exercici 2011, tots els quals s’esmenten
a l’informe de la Intervenció General.
QUART. En aplicació d’allò que aprovà l’Ajuntament Ple en la seva sessió de
3 de juliol de 1998, els Llibres de comptabilitat, Registres comptables i Estats
anuals que conformen el Compte General d’aquest Ajuntament han estat
emmagatzemats en suport òptic i resten dipositats al Servei de Comptabilitat
de la Intervenció General.
CINQUÈ. Traslladi’s al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, per ser els òrgans competents en matèria de control extern, en
aplicació d'allò que disposa l'article 223 Text Refós de la Ley Reguladora de
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las Haciendas Locales i la seva pròpia Llei Reguladora, aquest acord i
l’expedient a que fa raó, a la que se li afegirà tota la documentació que
l’integra i el disc òptic que emmagatzema els llibres i registres de la
comptabilitat de l'exercici de 2011.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

DICTAMEN 8.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT,
PER
UN
IMPORT
DE
42.362,00
EUROS,
CORRESPONENTS ALS SERVEIS D’OBERTURA,
TANCAMENT,
MANTENIMENT I VIGILÀNCIA DE LES INSTAL·LACIONS DEL MERCAT
DE LA FLORIDA, REALITZADES PER L’EMPRESA DACGA 2
MANTENIMENT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 18 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. 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, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió del Tinent d'Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per procedir al
reconeixement de les obligacions derivades de les següents factures:
DACGA2 MANTENIMENTS, SL
DACGA2 MANTENIMENTS, SL
DACGA2 MANTENIMENTS, SL
DACGA2 MANTENIMENTS, SL

Fra.2146/12 de data 29/03/2012.
Fra.2156/12 de data 29/04/2012.
Fra.2164/12 de data 29/05/2012.
Fra.2175/12 de data 29/06/2012.

10.590,50 €.
10.590,50 €.
10.590,50 €.
10.590,50 €.

ATÈS que l’import total de les factures dels treballs realitzats és de 42.362,00
euros.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits
com a conseqüència dels serveis realitzats, pel qual s’hauria de reconèixer el
crèdit a favor de l’empresa que va executar els serveis.
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ATÈS que l’abonament de la despesa derivada per l’execució dels serveis per
import de 42.362,00 euros (35.900,00 € més 6.462,00 € d’IVA), es podrà
formalitzar amb càrrec a la partida 07.2410.226.99.50 del pressupost
municipal de 2012, segons certificat de retenció de crèdit núm. 120030635, de
data 5 de setembre, emès per la Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del Tinent d'Alcalde, titular de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les
conversions administratives de les actuacions administratives corresponents
a la despesa realitzada per l’empresa DACGA2 MANTENIMENTS, SL pels
serveis d’obertura, tancament, manteniment i vigilància de les instal·lacions
del Mercat de la Florida (RC-4/12).
SEGON.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de DACGA2
MANTENIMENTS, SL, amb Número de Identificació Fiscal B65203606, en
concepte dels serveis d’obertura, tancament, manteniment i vigilància de les
instal·lacions del Mercat de la Florida, corresponents al exercici 2012, per un
import total de quaranta-dos mil tres-cents seixanta-dos euros (42.362,00 €)
(35.900,00 € més 6.462,00 € d’IVA), segons les factures que es detallen a
continuació:
DACGA2 MANTENIMENTS, SL
DACGA2 MANTENIMENTS, SL
DACGA2 MANTENIMENTS, SL
DACGA2 MANTENIMENTS, SL

Fra.2146/12 de data 29/03/2012.
Fra.2156/12 de data 29/04/2012.
Fra.2164/12 de data 29/05/2012.
Fra.2175/12 de data 29/06/2012.

10.590,50 €.
10.590,50 €.
10.590,50 €.
10.590,50 €.

TERCER.- El crèdit reconegut a l’acord anterior per import 42.362,00 euros
(35.900,00 € més 6.462,00 € d’IVA), es formalitzarà amb càrrec a la partida
07.2410.226.99.50 del pressupost municipal de 2012, segons certificat de
retenció de crèdit núm. 120030635, de data 5 de setembre, emès per la
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Intervenció General.
QUART.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el
que disposa el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial.
CINQUÈ.- Notificar els anteriors acords a les empreses interessades, a la
Unitat de Pressupostos i Inversions i a l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació.

DICTAMEN 9.PER
APROVAR
EL
CONVENI-MARC
DE
COL·LABORACIÓ DENOMINAT “ACORD PER L’OCUPACIÓ I EL
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL DE L’HOSPITALET 2012-2015”
ENTRE AQUEST AJUNTAMENT, LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DE L’
UGT DE L’HOSPITALET, L’ UGT CATALUNYA, LA UNIÓ COMARCAL DE
CCOO DEL BARCELONÈS, LA UNIÓ LOCAL DE CCOO DE
L’HOSPITALET I L’ ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE L’HOSPITALET I EL
BAIX LLOBREGAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 18 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. 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, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 8 d’abril de 2008,
va aprovar l’esborrany del Conveni Marc de col·laboració “Pacte Local per a
l’Ocupació de l’Hospitalet”, entre la Delegació territorial de l’UGT de
l’Hospitalet, l’UGT Catalunya, la Unió Comarcal de CCOO del Barcelonès, la
Unió Local de CCOO de l’Hospitalet i l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i
el Baix Llobregat, i aquest Ajuntament, que tenia com a objectiu general la
intervenció en el mercat de treball des de les polítiques actives, el foment de
mecanismes de participació i seguiment d’aquestes polítiques, el suport a
emprenedors i emprenedores, la revitalització de la indústria, el comerç i els
serveis i en general del conjunt de l’estructura econòmica, com a grans trets
de reflexió, elaboració i proposta.
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VIST que la crisi econòmica iniciada a l'any 2008 està tenint un important
impacte en les empreses i en els/les treballadors/ores; en aquest sentit, es
considera convenient tenir present que alguns dels principals efectes
econòmics negatius són:
− Les restriccions financeres a què ha de fer front el sector productiu.
− La reducció de la demanda.
− L'increment de l'atur.
VIST que aquests efectes negatius fan necessària la recerca de solucions a
diferents escales i, en aquest sentit, els agents econòmics i socials de la
Ciutat i l’Ajuntament de L’Hospitalet, comparteixen els següents objectius:

Ajudar a la millora de la capacitació professional.

Promoure la localització d’activitats econòmiques que generin nova
ocupabilitat i/o de millor qualitat.

Donar suport al teixit productiu local.

Recolzar als emprenedors/ores.

Millorar la competitivitat i el creixement empresarial de l’Hospitalet.

Fomentar la dinamització del teixit comercial de la Ciutat i dels mercats
municipals i protegir a les persones consumidores.
VIST que, per altre part, el Reial Decret 1542/2011, de 31 d’octubre, pel que
s’aprova l’Estratègia Espanyola d’Ocupació 2012-2014 (BOE del 19/XI/2011),
al seu epígraf “1. Marc de l’Estratègia Espanyola d’Ocupació 2012-2014”, punt
“1.2. Marc per a l’actuació del Sistema Nacional d’Ocupació” (pàgina del BOE
121.077), determina (com a un dels referents comuns a totes les iniciatives
d’ocupació) la de incrementar la cooperació entre tots els diferents nivells
administratius i territorials, incloent la relació públic-privada i amb el requisit de
prendre en consideració l’actuació de les administracions locals i de totes
aquelles entitats (de diferent naturalesa jurídica, com és el cas dels agents
socials: associacions empresarials i sindicats) que tinguin experiència en la
definició i aplicació de mesures i programes de formació i ocupació.
VIST que, el art. 23.1 de la Llei 56/2003, de 16 de desembre d’Ocupació (en
redacció donada pel Reial Decret-Llei 3/2011, de 18 de febrer, de Mesures
Urgents per la Millora de l’Ocupabilitat i la Reforma de les Polítiques Actives
d’Ocupació, BOE del 19/II/2011), defineix les actives d’ocupació i determina
que han de desenvolupar-se a tot l’Estat d’acord amb l’Estratègia Espanyola
d’Ocupació, de manera coordinada amb els agents de formació professional
per a l’ocupació i intermediació laboral, amb l’objectiu d’afavorir l’ocupabilitat.
VIST que, la col·laboració comuna dels agents públics i privats, de diferent
naturalesa, a la que s’ha fet esment als paràgrafs anteriors, té el seu fonament
en la situació de l’ocupació, que es troba expressada al preàmbul de la Llei
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3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral
(BOE del 7/VII/2012):
“La gravedad de la crisis actual no tiene precedentes. España ha
destruido más empleo, y más rápidamente, que las principales
economías europeas. Los datos de la última Encuesta de Población
Activa describen bien esta situación: la cifra de paro se sitúa en
5.273.600 personas, con un incremento de 295.300 en el cuarto
trimestre de 2011 y de 577.000 respecto al cuarto trimestre de 2010. La
tasa de paro sube en 1,33 puntos respecto al tercer trimestre y se sitúa
en el 22,85%.
La destrucción de empleo ha sido más intensa en ciertos colectivos,
especialmente los jóvenes cuya tasa de paro entre los menores de 25
años alcanza casi el 50%. La incertidumbre a la hora de entrar en el
mercado de trabajo, los reducidos sueldos iniciales y la situación
económica general están provocando que muchos jóvenes bien
formados abandonen el mercado de trabajo español y busquen
oportunidades en el extranjero.
El desempleo de larga duración en España es también más elevado
que en otros países y cuenta con un doble impacto negativo. Por un
lado, el evidente sobre el colectivo de personas y, por otro, el impacto
adicional sobre la productividad agregada de la economía”.
VIST que la subscripció de convenis per les entitats locals, com a instrument
de cooperació amb altres entitats, es troba regulada a les següents normes:
− art 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local.
− art 150 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
− art 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret del Departament de Governació 1796/1995
de 13 de juny.
VIST que l’esmentada actuació no és objecte de subjecció al Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, ja que l’article 4.1, lletra “d”, exclou els
convenis de col·laboració que, conforme a les normes específiques que els
regulin, celebri l’Administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al
dret privat, sempre que el seu objecte no estigui comprès en els contractes
regulats a la pròpia Llei Contractual; circumstància que no es produeix,
donades les següents especialitats concurrents:
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a)

A l’objecte de la col·laboració.- Definit al propi “Acord per l’Ocupació i el
Desenvolupament Econòmic Local de L’Hospitalet 2012-2015”, que es
objecte de la present proposta d’acord en els següents termes: “Té com a
propòsit una major i millor coordinació de les diferents polítiques
municipals que incideixen sobre el desenvolupament econòmic, la
competitivitat empresarial i l’ocupabilitat dels treballadors i treballadores,
especialment en aquells amb majors dificultats per accedir a una feina”.

b)

Les entitats subscriptores.- Que són els agents socials de la ciutat, que
comparteixen els objectius i els mecanismes de lluita contra la
desocupació i la desigualtat d’accés al mercat de treball i que formen part
de la tipologia d’entitats que determina l’Estratègia Espanyola d’Ocupació
2012-2014.

VIST que, al segon paràgraf de l’epígraf “En relació a l’afavoriment de la
participació dels agents econòmics i socials” es preveu que l’Ajuntament
aportarà als tres agents socials la quantitat anual de 9.000,00 € durant la
vigència de l’Acord i, en aquest sentit, cal tenir present el següent:
a)

Respecte a l’aportació dels 9.000,00 € per a cadascuna de les entitats,
corresponents a l’exercici 2012, existeix crèdit adient i suficient per la
citada despesa amb càrrec a l’aplicació del pressupost vigent
07.2410.489.01.00, de conformitat amb els tres documents de retenció de
crèdits (RC), emès per la Intervenció General d’aquest Ajuntament, en data
27 de juny de 2012, amb números 120030698, 120030699 i 120020700.

b)

La despesa per a exercicis posteriors resta subordinada als crèdits que
siguin autoritzats, per a cada exercici, als respectius pressupostos, en
compliment de l’art. 174 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març;
establint-se la periodicitat següent, de conformitat amb la vigència de
l’Acord per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic Local, que abasta
fins al 31 de desembre de 2015. com es determina a l’últim paràgraf de
l’esmentat epígraf:
− 2013: 27.000,00 € (9.000,00 per a cadascun dels tres agents socials).
− 2014: 27.000,00 € (9.000,00 per a cadascun dels tres agents socials).
− 2015: 27.000,00 € (9.000,00 per a cadascun dels tres agents socials).

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 d’aprovació d’un conveni de
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col·laboració, 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 1, lletra “l”, que atribueix la tramitació
dels procediments administratius per a la formalització de convenis de
col·laboració, amb universitats, empreses i entitats diverses per a
promoure l’ocupació i el desenvolupament econòmic local.
b) La determinació de les competències atribuïdes al Ple, a l’Alcalde o a la
Junta de Govern Local pels arts. 123, 124 i 127 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de Bases de Règim Local, no contempla l’aprovació de convenis
de col·laboració amb persones físiques o jurídiques, públiques o
privades.
c) La legislació sectorial aplicable a aquesta matèria, relacionada a
continuació, tampoc determina quin és l’òrgan municipal competent:
-

Llei 56/2003, de 16 de desembre d’Ocupació (reformada
parcialment pel Reial Decret-Llei 3/2011, de 18 de febrer, de
Mesures Urgents per la Millora de l’Ocupabilitat i la Reforma de les
Polítiques Actives d’Ocupació, BOE del 19/II/2011).

-

Reial Decret 1542/2011, de 31 d’octubre, pel que s’aprova
l’Estratègia Espanyola d’Ocupació 2012-2014.

d) Un cop fet l’examen anterior i comprovat que la competència no ha
estat atribuïda ni per la legislació bàsica local ni per la sectorial als
òrgans municipals, de conformitat amb la lletra “c”, del punt dos del
Decret de l’Alcaldia-Presidència núm. 9463/2011, cal considerar que
estem davant el supòsit de la competència residual de l’Alcaldia,
recollida per l’art. 124.4.ñ) de la Llei 7/1985 i procedeix comprovar si
està delegada al Tinent d’alcalde o a la Junta de Govern, segons els
Decrets 9383 i 9385.
e) El Decret de l’Alcaldia-Presidència núm. 9383/2011, de 12 de
desembre, determina al seu acord “Quart”, lletra “c”, que es delega en
la Junta de Govern Local l’aprovació dels convenis amb persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, excepte els Convenis Marcs,
que resten dins de la competència del Ple municipal.
ATÈS que per acord del Ple municipal número 868, aprovat en sessió
celebrada el 20 de desembre de 2011, s’atribueix a la Comissió Permanent de
Presidència i Economia, l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de
sotmetre, en el present cas, al Ple municipal, respecte a les matèries incloses
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a l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació.
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.- Aprovar la minuta del Conveni de Col·laboració denominat “Acord
per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic Local de L’Hospitalet 20122015”, entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, la Delegació territorial
de l’ UGT de l’Hospitalet, l’ UGT Catalunya, la Unió Comarcal de CCOO del
barcelonès, la Unió Local de CCOO de l’Hospitalet i l’ Associació Empresarial
de l’Hospitalet i el Baix Llobregat, per aconseguir els següents objectius:







Ajudar a la millora de la capacitació professional.
Promoure la localització d’activitats econòmiques que generin nova
ocupabilitat i/o de millor qualitat.
Donar suport al teixit productiu local.
Recolzar als emprenedors/ores.
Millorar la competitivitat i el creixement empresarial de l’Hospitalet.
Fomentar la dinamització del teixit comercial de la Ciutat i dels mercats
municipals i protegir a les persones consumidores.

Conveni de Col·laboració que es transcriu parcialment a continuació:
“PRESENTACIÓ
La crisi econòmica iniciada a l'any 2008 està tenint un important impacte en les
empreses i les persones treballadores. Les restriccions financeres a què ha de
fer front el sector productiu, la reducció de la demanda i l' increment de l'atur
són alguns dels principals efectes econòmics negatius per als quals fa falta
articular solucions a diferents escales.
En aquest sentit, la Delegació Territorial de l’UGT de L’Hospitalet, l’UGT
Catalunya, la Unió Comarcal de CCOO del Barcelonès, l’Associació
Empresarial de l’Hospitalet i el Baix Llobregat i l’Ajuntament de L’Hospitalet,
comparteixen els objectius d’ajudar a la millora de la capacitació professional i
promoure la localització d’activitats econòmiques que generin nova ocupabilitat
i/o de millor qualitat, de donar suport al teixit productiu local i als emprenedors i
emprenedores per millorar la competitivitat i el creixement empresarial de
l’Hospitalet, de fomentar i promoure la dinamització del teixit comercial de la
Ciutat i dels mercats municipals i protegir a les persones consumidores.
L’experiència del treball conjunt des de l’any 2001 i els fruits de la implantació
d'estratègies de desenvolupament local, han posat en relleu l'impacte de
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l'actuació local en la lluita contra la desocupació i la desigualtat d'accés al
mercat de treball, així com en la dinamització de les economies locals
mitjançant el foment de la creació d'empreses, el suport a l'economia social i la
dinamització sectorial. Des de l’àmbit local, es pot contribuir a l'extensió d'una
cultura de l'aprenentatge al llarg de la vida, a l'estímul de la iniciativa
emprenedora entre la població, a l'avenç de les polítiques de conciliació entre
dones i homes, o al desenvolupament d'un clima de confiança i de col·laboració
entre persones i organitzacions que afavoreixi la mobilització de recursos i la
transformació de contexts urbans o locals desfavorits.
Les noves formes de governança apunten cap a procediments més cooperatius
amb una major exigència de participació, cap a una més eficient combinació
d'elements públics i socials. Difícilment estratègies de llarg termini i socialment
ambicioses poden portar-se a terme sense una profunda implicació de la
societat civil.
És en aquest context, on els agents locals i l’ Ajuntament de l’Hospitalet que
signen el present Acord per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic Local
de L’Hospitalet 2012-2015, consideren que, atenent a la conjuntura descrita, els
objectius de l’Acord
adquireixen major importància i rellevància en la
configuració del nou escenari econòmic i social de la ciutat.

ANTECEDENTS
La capitalització de les experiències dels Pactes anteriors (2001-2003; 20042007 i 2008-2011) i els resultats de la implantació de les mesures acordades,
han posat en relleu l'impacte de l'actuació local en la lluita contra la
desocupació i la desigualtat d'accés al mercat de treball, així com en la
dinamització de les economies locals mitjançant el foment de la creació
d'empreses, el suport a l'economia social i la dinamització sectorial.
I és que, des de l’àmbit local, es pot contribuir a l'extensió d'una cultura de
l'aprenentatge al llarg de la vida, a l'estímul de la iniciativa emprenedora entre la
població, l'avanç de les polítiques de conciliació entre dones i homes, o el
desenvolupament de un clima de confiança i de col·laboració entre persones i
organitzacions que afavoreixi la mobilització.
Aquesta trajectòria de concertació i consens entre els signants del pacte a la
nostra ciutat, ha demostrat que, en un entorn canviant, es fa necessari tenir
instruments per adaptar-se a aquests canvis de l'entorn. I més enllà dels
instruments concrets, el gran repte consisteix en la concertació dels agents que
operen al territori. Partint d'aquesta premissa, el concepte "desenvolupament
local" resulta absolutament indissociable del de concertació de les polítiques al
territori.
Per seguir amb la voluntat de treballar en el configuració d'un model de
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desenvolupament socioeconòmic, que permeti contribuir en pro de l'ocupació i
el desenvolupament local, serà necessari introduir aquells canvis que permeten
la progressiva incorporació dels agents privats i del tercer sector en la
configuració del nou escenari econòmic de la ciutat.
En qualsevol cas, i d'acord amb l'argumentació, els principals aprenentatges
derivats de l'experiència d'aquests anys, ens indiquen que no és tant en la
recerca de nous continguts en allò que cal centrar els
esforços, sinó en seguir millorant la forma com es dissenyen, s'articulen i
s’avaluen aquestes polítiques i actuacions en el territori.
D’altra banda, la pròpia evolució de l’Administració pública local cap un model
de democràcia participativa, la transversalitat de les polítiques representen
factors que obliguen a repensar l’actuació política local. Creiem que la
planificació estratègica ha d’ajudar a superar tots aquests reptes.
Un Acord que manifesta, novament, el compromís de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de concertació amb els agents socials i econòmics de la ciutat per
promoure la millora de la capacitació professional i promoure la localització
d’activitats econòmiques que generin nova ocupabilitat i/o de millor qualitat,
donar suport al teixit productiu local i als emprenedors i emprenedores per
millorar la competitivitat i el creixement empresarial de l’Hospitalet, fomentar i
promoure la dinamització del teixit comercial de la Ciutat i dels mercats
municipals i protegir a les persones consumidores; així com la convicció de
què, amb la cooperació entre els principals actors i organitzacions del territori,
es procurem més i millors actuacions en favor dels ciutadans i en benefici del
conjunt de la societat.

MARC DE L’ACORD
La ciutat de L’Hospitalet de Llobregat està situada en el nucli central d’una de
les conurbacions europees més dinàmiques. L’activitat de la ciutat està
fortament interrelacionada amb la seva àrea d’influència més propera.
Amb 256.065 habitants, L’Hospitalet és la segona ciutat de Catalunya en
nombre d’habitants i té una població activa estimada de 134.784 persones, a
banda del volum absolut de població, una altra de les particularitats
demogràfiques de la ciutat és l’altíssima densitat d’habitants, que supera els
20.858 habitants per km2.
La seva ubicació a la primera corona de Barcelona la fa partícip de les
dinàmiques pròpies de la regió metropolitana i, sobretot, de les de la capital de
la comarca. Així, tot i que ha estat un municipi tradicionalment industrial, les
darreres dècades ha experimentat un procés de terciarització molt acusat, de
manera que, actualment, gairebé un 85% de l’ocupació es localitza al sector
serveis, així com prop del 79% de les empreses.
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En el marc conjuntural d’elaboració de l’ Acord per l’Ocupació i el
Desenvolupament Econòmic Local de L’Hospitalet 2012-2015, caracteritzat per
una situació de crisi i importants reajustaments en el mercat laboral molt
vinculats a la construcció, a la industria i al comerç, els signants volem
contribuir a assentar les bases per a la creació d’un Marc Estratègic Municipal
Integral d’Ocupació i Promoció Econòmica per al període 2012-2015, que ha de
permetre l’impuls de mesures que es tradueixin en millors oportunitats
d’ocupació, una més ràpida recuperació de la situació econòmica i que el seu
teixit econòmic continuï creixent.
En aquest sentit, el present Acord s’alinea i té la vocació de complementar-se,
des de l’àmbit local, amb els objectius i les directrius estratègiques establertes
en les polítiques europees (l’Estratègia Europea d’Ocupació 2020), les estatals
(El Programa Nacional de Reformes i Estratègia Española d’Ocupació 20122014) i les nacionals (L’Estratègia Catalana per l’Ocupació ). Així, aquest Acord
per l’Ocupació i la Promoció Econòmica Local de L’Hospitalet 2012-2015 està
dissenyat observant els principis de l’article 40 de la Constitució Espanyola, en
el que s’estableix que “els poders públics promouran les condicions favorables
per progrés social i econòmic” i “de manera especial, realitzaran una política
orientada a la plena ocupació”.
També, cal tenir en compte que cada vegada hi ha més persones aturades de
llarga durada que ja no cobren cap prestació o subsidi, aquest augment
accentuarà l’exclusió social i la pobresa severa. Aquesta realitat provoca que
moltes persones quedin desprotegides i en una situació molt vulnerable en no
poder cobrir per si mateixes les necessitats bàsiques i en veure un
deteriorament de la seva qualitat de vida. En aquest context, un Acord
d’aquestes característiques és més necessari i oportú que mai.

ACORDS

Aquest Acord per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic Local de
L’Hospitalet 2012-2015, fruit de la trajectòria de concertació i consens entre
l’Ajuntament de la ciutat, i la Delegació Territorial de la Unió General de
Treballadors de L’Hospitalet, la Unió Comarcal de Comissions Obreres del
Barcelonès, La Unió Local de Comissions Obreres de L’Hospitalet
i
l’Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix Llobregat comparteixen els
objectius generals de:
•

la millora de la capacitació professional i promoure la localització d’activitats
econòmiques que generin nova ocupabilitat i/o de millor qualitat,
• donar suport al teixit productiu local i als emprenedors i emprenedores per
millorar la competitivitat i el creixement empresarial de l’Hospitalet,
• fomentar i promoure la dinamització del teixit comercial de la Ciutat i dels
mercats municipals
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•

i protegir a les persones consumidores.

Té com a propòsit una major i millor coordinació de les diferents polítiques
municipals que incideixen sobre el desenvolupament econòmic, la competitivitat
empresarial i l’ocupabilitat dels treballadors i treballadores, especialment
prioritzant en aquells amb majors dificultats per accedir a una feina i en els
sectors socials més vulnerables del nostre territori.
Aquest Acord estableix un marc d’intervenció col·lectiu de relació a la ciutat
amb voluntat de col·laboració i compromís de generar un creixement
intel·ligent, sostenible i integrador, amb especial èmfasi en les accions de
desenvolupament econòmic, industrial i de serveis, així com en la necessitat
vetllar per la generació d’ocupació de qualitat, estable i sostenible.
Amb aquesta voluntat de corresponsabilitat, amb coherència amb el nou marc
legal,estratègic i financer, les parts de l’Acord pacten:
En relació a la governabilitat, les entitats acorden:
-

Crear el Consell General de l’Acord per l’Ocupació i el Desenvolupament
Econòmic Local de L’Hospitalet 2012-2015, que estarà presidit pel Tinent
d’Alcalde de Promoció Econòmica i Ocupació. El Consell General es reunirà,
com a minin, un cop l’any.

-

Constituir un Comitè Permanent que s’esdevingui l’òrgan executiu de l’Acord, la
direcció i la secretaria d’aquest recauran en l’Ajuntament. El Comitè Permanent
es reunirà, com a minin, un cop cada quadrimestre. Son funcions d’aquest
Comitè:
•
•
•
•

•
•

-

Establir el règim de funcionament de l’Acord. Es podran crear comissions de
treball en temes concrets quan sigui necessari.
Proposar al Consell General per la seva aprovació, el pla de treball anual.
Un cop aprovat el Marc Estratègic, el Comitè Permanent farà el seguiment de
les diferents actuacions que se’n derivin.
Debatre la marxa de l’aplicació de les mesures. En relació a les mesures a
desenvolupar, el Comitè Permanent convidarà a participar en les comissions de
treball aquelles entitats que, per als seus objectius, puguin complementar la
tasca a desenvolupar.
Fer el seguiment i avaluació dels diversos programes relacionats amb l’Acord
que desenvolupen les entitats signant.
Establir l’orde del dia del Consell General.
Els membres del Consell General i del Comitè Permanent de l’Acord podran
delegar el seu vot, ja sigui a alguna altra de les persones que els integren com
a una persona aliena a aquests òrgans que actuï en representació de la
mateixa entitat.
Els representats podran fer-se acompanyar per persones tècniques assessores,
en funció de la matèria a tractar.
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En relació a les mesures a desenvolupar, les entitats acorden:
Elaborar i desenvolupar un Marc Estratègic Municipal Integral per l’Ocupació i la
Promoció Econòmica per al període 2012-2015. Per fer-ho possible serà
necessari desenvolupar les següents actuacions:

-

•

Avaluació de la situació actual. Aquest anàlisis prestarà especial atenció a
la avaluació de la divergència social, entesa com la diferencia en la situació laboral
(activitat, ocupació i atur) dels principals grups socials, així com l’anàlisi de les
potencialitats sectorials de desenvolupament econòmic i creació d’ocupació.
•
Prioritats estratègiques. Caldrà diferenciar entre objectius generals, propis
de les politiques municipals en matèria econòmica i laboral, i els objectius
específics relacionats amb plans d’actuació concrets.
•
Anàlisi de la governança del sistema local d’ocupació i desenvolupament
econòmic destinat a conèixer els objectius comuns i compartits amb els principals
actors en la economia i el mercat de treball local.
•
Definició de les directrius per a l’estratègia local d’ocupació i promoció
econòmica. Aquestes directrius aniran acompanyades del detall dels objectius,
principals actuacions i indicadors del compliment dels objectius formulats, així com
dels criteris de seguiment i de l’actualització del marc estratègic.
-

L’elaboració d’aquest Marc Estratègic haurà de realitzar-se abans del 31 de
desembre de 2012.

-

Organitzar conjuntament entre les entitats de l’Acord i, si s’escau, altres
institucions un conjunt d’actes de difusió i debat tècnic sobre el Marc Estratègic
Municipal Integral per l’Ocupació i la Promoció Econòmica per al període 20122015.

En relació a l’afavoriment de la
socials

participació dels agents econòmics i

Les entitats signants del present l’Acord per l’Ocupació i el Desenvolupament
Econòmic Local de L’Hospitalet 2012-2015 conscients que ens trobem en un
moment de canvi accentuat per un nou escenari econòmic que s’està vivint a
escala global, volen seguir amb la voluntat de treballar en la configuració d'un
model de desenvolupament socioeconòmic, que permeti contribuir en pro de
l'ocupació i el desenvolupament local.
L’Ajuntament de L’Hospitalet fomentarà la participació de la Delegació
Territorial de la Unió General de Treballadors de L’Hospitalet, de la Unió
General de Treballadors de Catalunya, de la Unió Comarcal de Comissions
Obreres del Barcelonès i de l’Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix
Llobregat, facilitant amb recursos propis o que provenen de programes
especials de les mesures necessàries per fer el seguiment del present Acord de
la manera més adient que determinin les parts. Sense perjudici de l’anterior,
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s’estableix que l’Ajuntament aportarà a les entitats de l’Acord la quantitat anual
de 9.000,00 euros durant la vigència de l’Acord i per a cadascuna de les
entitats, amb càrrec del Pressupost General d’aquest Ajuntament, per tasques
de seguiment a realitzar per les entitats signants.
En relació a la prestació econòmica per l’afavoriment de la participació dels
agents econòmics i socials, les entitats signants i l’Ajuntament acorden:
Determinar que el termini de vigència s’estendrà des de la data de la seva
signatura de l’Acord per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic Local de
L’Hospitalet 2012-2015, fins al 31 de desembre de 2015, previ acord de l’òrgan
municipal competent. El Comitè Permanent farà una avaluació del mateix i les
entitats presentaran una memòria corresponent a la finalització de cadascun
dels exercicis de la vigència de Acord.”

SEGON.- Aprovar la següent despesa plurianual que comporta l’aprovació del
Conveni de Col·laboració denominat “Acord per l’Ocupació i el
Desenvolupament Econòmic Local de L’Hospitalet 2012-2015”:
a)

Respecte a l’aportació dels 9.000,00 € per a cadascuna de les entitats,
corresponents a l’exercici 2012, existeix crèdit adient i suficient per la
citada despesa amb càrrec a l’aplicació del pressupost vigent
07.2410.489.01.00, de conformitat amb els tres documents de retenció de
crèdits (RC), emès per la Intervenció General d’aquest Ajuntament, en data
27 de juny de 2012, amb números 120030698, 120030699 i 120020700.

b)

La despesa per a exercicis posteriors resta subordinada als crèdits que
siguin autoritzats, per a cada exercici, als respectius pressupostos, en
compliment de l’art. 174 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març;
establint-se la periodicitat següent, de conformitat amb la vigència de
l’Acord per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic Local, que abasta
fins al 31 de desembre de 2015. com es determina a l’últim paràgraf de
l’esmentat epígraf:
− 2013: 27.000,00 € (9.000,00 per a cadascun dels tres agents socials).
− 2014: 27.000,00 € (9.000,00 per a cadascun dels tres agents socials).
− 2015: 27.000,00 € (9.000,00 per a cadascun dels tres agents socials).

TERCER.- Traslladar els anteriors acords a les entitats signatàries.

DICTAMEN 10.-

PER APROVAR NOMENAR A LES PERSONES QUE
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HAURAN DE REPRESENTAR EN QUALITAT DE TITULAR I SUPLENT A
L’ASSOCIACIO GRUP DE BOTIGUES DEL CENTRE I SANT JOSEP, EN EL
CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 18 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. 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, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS 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, tot això 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.
ATÈS que mitjançant escrit de data 26 de juliol de 2012, el Grup de Botigues
del Centre i Sant Josep comunica el nom de les persones que els hauran de
representar en qualitat de titular i suplent en el Consell Municipal de Comerç
de l’Hospitalet, i que es mencionen a continuació:
-

Titular: Sra. M.C.C., amb DNI 46.xxxxxxxxx, en substitució del Sr.
M.G.P. amb DNI 38.xxxxxxxx.
Suplent. Sr. R.M.A. amb DNI 38.xxxxxxxxx.

ATÈS que de conformitat amb els art. 130 i 131 del real 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; així mateix, l’art. 35.2 del text
refós del Reglament de Participació Ciutadana de L’Hospitalet, aprovat pel Ple
de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 26 de juliol de 2000, estableix
que la composició dels Consells de Participació serà establerta pel Ple
Municipal.
ATÈS que, per la seva part, el Reglament del Consell Municipal de Comerç de
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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.
ATÈS que per decret de l’Alcaldia número 9382/2011 de 12 de desembre,
epígraf 7, punt 3, lletra C, es delegava en el tinent d’alcalde de l’Àrea de
Promoció Econòmica i Ocupació la coordinació, gestió i presidència del
Consell Municipal de Comerç.
Vist l’informe jurídic i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vist l’informe-proposta 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 en qualitat
de titular i suplent a l’Associació Grup de Botigues del Centre i Sant Josep, en
el Consell Municipal de Comerç de l’Hospitalet, i que es mencionen a
continuació:

-

Titular: Sra. M.C.C., amb DNI 46.xxxxxxxxx, en substitució del Sr.
M.G.P. amb DNI 38.xxxxxxxx.
Suplent. Sr. R.M.A. amb DNI 38.xxxxxxxxx.

SEGON.- TRASLLADAR l’anterior acord als interessats.

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

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

SR. ORDÓÑEZ
Sí, Plataforma per Catalunya nos abstendremos de los cuatro puntos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Votem a favor del dictamen 11, 12, 13 i 14 i fem una
referència al 13. En primer lloc, dir que és un dictamen esperat, que té llums i
ombres. Per un cantó permet per fi desenvolupar operacions que estaven
pendents, com els habitatges de protecció oficial d’allà al costat de Ca n’Arús,
però també hi ha incompliments del conveni inicialment signat, que havien
estat i que eren molt importants pel barri de Sant Josep, com és el
desenvolupament de la zona de Josep Tarradellas, d’aquell solar, que per a
nosaltres és una decepció que així sigui, que la Generalitat digui que no ha
trobat el finançament per portar endavant aquells habitatges de protecció
oficial al solar de la OPEL i el projecte important que s’havia pactat entre
aquest Ajuntament i el conjunt del barri de Sant Josep, doncs aquells
habitatges de protecció oficial i el futur centre cultural i equipament social per
aquella zona. Per tant, un dictamen que té elements positius que
desenvolupen alguns aspectes que estaven encallats, per tant, aquesta part
positiva, però per nosaltres una mancança, al menys una important, com és
aquesta del solar de la OPEL.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió, Sr. Monrós.
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SR. MONRÓS
Sí, per Convergència i Unió votarem a favor dels quatre dictàmens, 11, 12, 13
i 14. I, respecte del 13, dir que celebrem la signatura d’aquest conveni, perquè
d’alguna manera tirarà endavant tot aquest tema del habitatges de protecció
oficial, com deia el Sr. Salmerón, hi veiem més llums que ombres, com deia
ell.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Abstenció en el dictamen número 11 i 12, a favor
del 14. Y respecto del dictamen 13, de aprobación del convenio urbanístico
entre el departamento de Territorio y Sostenibilidad, el INCASOL y el
Ayuntamiento de Hospitalet, sobre las actuaciones a realizar en materia de
vivienda protegida en la ciudad, nos abstenemos. Nos abstenemos porque si
bien contemplamos que hay algunas cuestiones positivas en el nuevo
dictamen, valoramos otras de forma negativa. Observamos cómo los 44 pisos
de protección oficial que se iban a construir en el sector Creu Roja-Vallparda,
serán de renta libre, para que de esta forma el INCASOL, pues pueda
devolver al Ayuntamiento los dos millones y medio de euros que nos debe por
la cesión de un solar en 2010. Y de la misma forma también valoramos
negativamente que no se vaya a construir las 33 viviendas de protección
oficial y los 60 pisos para jóvenes, en régimen de alquiler, en el barrio de San
Josep, en la avenida Isabel la Católica con avenida Josep Tarradellas. Por
todo ello, e insistiendo que sí es cierto que hay cuestiones positivas en el
dictamen, pues como también han dicho el resto de grupos políticos, también
hay otras cuestiones que consideramos que no benefician y de ahí nuestra
abstención.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna posición més? Si no passaríem a la Comissió Permanent
de Benestar i Serveis a les Persones.
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ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

PER VALIDAR I RECONÈIXER LA OBLIGACIÓ DE
DICTAMEN 11.L’AJUNTAMENT A FAVOR DE L’EMPRESA ENDESA ENERGIA XXI, SLU
PEL CONSUM ELECTRICITAT EDIFICI AV. ISABEL LA CATÓLICA,
PERÍODE 22/10/2010 AL 10/01/2011 PER UN IMPORT DE 6832,16 EUROS
(5.789,97 € MÉS 1.042,19 € D’IVA) (RC-8/12).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 18 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. 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, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió del tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per
procedir a la convalidació i el reconeixement de la despesa derivada del
consum d’electricitat de les instal·lacions municipals de la Avinguda Isabel la
Catòlica, durant el període del 22/10/2010 fins el 10/01/2011, per un import de
6.832,16 euros (5.789,97 € més 1.042,19 € d’IVA) (RC-8/2012).
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat un veritable crèdit
com a conseqüència del servei realitzat, pel que s’hauria de reconèixer el
crèdit a favor de l’empresa ENDESA ENERGIA XXI, SLU.
ATÈS que l’abonament de la despesa realitzada per import de 6.832,16 euros
(5.789,97 € més 1.042,19 € d’IVA) es podrà formalitzar amb càrrec a la partida
06.1650.221.00.50 del pressupost municipal de 2012, segons certificat
d’existència de crèdit 120022234 de data 8 de juny, emès per la Intervenció
General de l’Ajuntament.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la
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Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del Tinent d'Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent
d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, la conversió
administrativa de les actuacions administratives realitzades corresponents a la
despesa derivada del consum d’electricitat de les instal·lacions municipals de
la Avinguda Isabel la Catòlica, durant el període del 22/10/2010 fins el
10/01/2011 (RC-8/12).
SEGON.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor l’empresa
ENDESA ENERGIA XXI, SLU, amb NIF B82846825, per import de sis mil vuitcents trenta dos euros amb setze cèntims (6.832,16 €) (5.789,97 € més
1.042,19 € d’IVA) corresponent a la factura número E7101N01101536 de data
9 de març de 2011, en concepte consum d’electricitat de les instal·lacions
municipals de la Avinguda Isabel la Catòlica, durant el període del 22/10/2010
fins el 10/01/2011.
TERCER.- El crèdit reconegut a L’acord anterior per un import total de
6.832,16 euros (5.789,97 € més 1.042,19 € d’IVA) es podrà formalitzar amb
càrrec a la partida 06.1650.221.00.50 del pressupost municipal de 2012,
segons certificat d’existència de crèdit 120022234 de data 8 de juny, emès per
la Intervenció General de l’Ajuntament.
QUART.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el
que disposa el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial.
CINQUÈ.- Notificar els anteriors acords a l’empresa interessada, a la secció
econòmica i a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.

DICTAMEN 12.PER VALIDAR I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ DE
L’AJUNTAMENT A FAVOR DE LA UTE CONSTRAULA-TECNOLOGÍA DE
FIRMES HOSPITALET 2008, PELS TREBALLS DE REPARACIÓ DE LES
ESCALES A LA ZONA D’ACCÉS AL POLIESPORTIU LES PLANES PER
UN IMPORT DE 18.040,71 EUROS (15.288,74 EUROS MÉS 2.751,97
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EUROS D’IVA) (RC-11/12).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 18 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. 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, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió del tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per
procedir a la convalidació i el reconeixement de la despesa derivada dels
treballs de reparació de les escales existents a la zona d’accés al Poliesportiu
Les Planes per salvar el desnivell fins al carrer Clavells, per un import de
18.040,71 euros (15.288,74 euros més 2.751,97 euros d’IVA) (RC-11/2012).
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat un veritable crèdit
com a conseqüència dels treballs realitzats, pel que s’hauria de reconèixer el
crèdit a favor de la UTE CONSTRAULA-TECNOLOGÍA DE FIRMES
HOSPITALET 2008.
ATÈS que l’abonament de la despesa realitzada per import de 18.040,71
euros (15.288,74 euros més 2.751,97 euros d’IVA) es podrà formalitzar amb
càrrec a la partida 06.1550.632.00.52 del pressupost municipal de 2012,
segons certificat d’existència de crèdit 120028154 de data 1 d’agost, emès per
la Intervenció General de l’Ajuntament.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del Tinent d'Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent
d’Espai Públic,
ACORDA:
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PRIMER.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, la conversió
administrativa de les actuacions administratives realitzades corresponents a la
despesa derivada dels treballs de reparació de les escales existents a la zona
d’accés al Poliesportiu Les Planes per salvar el desnivell fins al carrer Clavells
(RC-11/12).
SEGON.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor la UTE
CONSTRAULA-TECNOLOGÍA DE FIRMES HOSPITALET 2008, amb NIF
U64950827, per import de divuit mil quaranta euros amb setanta-un cèntims
(18.040,71 euros) (15.288,74 euros més 2.751,97 euros d’IVA) corresponent a
la factura número HO-F12.0076 de data 11 de juny de 2012, pels treballs de
reparació de les escales existents a la zona d’accés al Poliesportiu Les Planes
per salvar el desnivell fins al carrer Clavells.
TERCER.- El crèdit reconegut a l’acord anterior per un import total de
18.040,71 euros (15.288,74 euros més 2.751,97 euros d’IVA) es podrà
formalitzar amb càrrec a la partida 06.1550.632.00.52 del pressupost
municipal de 2012, segons certificat d’existència de crèdit 120028154 de data
1 d’agost, emès per la Intervenció General de l’Ajuntament.
QUART.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el
que disposa el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial.
CINQUÈ.- Notificar els anteriors acords a l’empresa interessada, a la secció
econòmica i a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.

PER APROVAR EL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE EL
DICTAMEN 13.DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, L’INCASÒL I
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET PER A LA CONCRECIÓ DE LES
ACTUACIONS D’HABITATGE PROTEGIT A L’HOSPITALET.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 18 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. 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, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i, per tant,
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va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.1p) de
la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i article 230
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
llei municipal i de règim local a Catalunya. Adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:

Atès que tant la Generalitat de Catalunya com l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, en el marc de les seves competències, impulsen polítiques de
foment de l’habitatge protegit per facilitar l’accés a l’habitatge.
Atès que la promoció pública d’habitatges de la Generalitat de Catalunya
s’efectua per mitjà de l’Institut Català del Sòl, empresa pública adscrita a la
Generalitat de Catalunya, en virtut de les competències que se li atribueixen, a
l’empara de l’Estatut d’Autonomia i de la Llei 4/80 de 16 de desembre de
creació de l’Institut Català del Sòl.
Atès que en el decurs dels darrers anys la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de l’Hospitalet han subscrit diferents convenis en matèria
d’habitatge protegit i que es concreten en els següents:
1. Conveni entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques per al
Desenvolupament d’actuacions urbanístiques per a la construcció
d’habitatges de protecció oficial al municipi de l’Hospitalet de
Llobregat. (Aquest Conveni recollia actuacions prèvies del conveni de
col·laboració per a la construcció d’habitatges de protecció oficial en el
marc del Pla d’habitatge 1992-1995 en el qual s’establien actuacions al
Polígon Pedrosa, al Sector Campoamor, al barri del Gornal i a
l’avinguda del Carrilet, signat entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i la
Generalitat de Catalunya en data 12 de gener de 1994).
Signat entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament en data 19 de
desembre de 2001 i ratificat pel Ple Municipal en sessió de data 6 de març de
2002.
2. Conveni Marc entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a la promoció
d’habitatge social al municipi de l’Hospitalet.
Signat entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i la Generalitat de Catalunya en data
12 de juliol de 2004 i ratificat pel Ple Municipal en sessió de data 28 de juliol
de 2004.
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3. Conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a la Construcció
d’habitatges per a joves.
Signat entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i la Generalitat de Catalunya en data
12 de juliol de 2004 i aprovat pel Ple Municipal en sessió de data 6 de juliol de
2004.
4. Conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat sobre la construcció
d’Habitatges de Protecció Oficial en els àmbits de la modificació
del Pla General metropolità a la cantonada entre les Avingudes de
Josep Tarradellas i d’Isabel la Catòlica, de la Modificació del Pla
General Metropolità de Ca N’Arús, de l’Actuació Urbanística de la
Plaça Europa i de la Modificació del Pla general Metropolità del
Gornal II i III.

Aprovat pel Ple Municipal en sessió de data 31 de gener de 2007 i signat entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet i la Generalitat de Catalunya en data 23 de febrer
de 2007.
5. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i l’ Institut Català del Sòl per a l’execució i finalització de
les actuacions de sòl residencial anomenades Gornal II i III del
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat.
Aprovat pel Ple Municipal en sessió de data 22 de desembre de 2006 i signat
entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i la Generalitat de Catalunya en data 23 de
febrer de 2007
6. Addenda al Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i l’Institut Català del Sòl per a l’execució i
finalització de les actuacions de sòl residencial anomenades
Gornal II i III del terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat.
Signat entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i la Generalitat de Catalunya en data
23 de febrer de 2007.
7. Conveni entre l’ Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat per a la construcció d’habitatges, equipament local i
aparcaments a l’Avinguda Josep Tarradellas.
Aprovat pel Ple Municipal en sessió de data 22 de desembre de 2006 i signat
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entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i la Generalitat de Catalunya en data 23 de
febrer de 2007.
Atès que un dels objectius de l’Ajuntament de l’Hospitalet, en matèria de
promoció d’habitatge protegit és el de finalitzar, i en el seu cas de prioritzar,
les actuacions que des de fa anys estan acordades en els convenis establerts
amb la Generalitat de Catalunya.
Atesa la proposta de conveni formula pel Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català del Sòl i
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, de revisió de les actuacions
integrades en els convenis abans esmentats.
Atès que els ens locals tenen facultat per celebrar i contreure els pactes,
contractes o convenis i establir les condicions que es tinguin per convenient
sempre i quant no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o
als principis de bona administració.
Vist l’informe emès per la Cap de Gestió i Assessorament Jurídic de l’Agència
de Desenvolupament Urbà.
Vist el que disposa l’article 108 i següents de la Llei de Règim Jurídic i de
Procediment de les Administracions Públiques Catalanes, article 104 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme i 25 i 26 del R.D. 305/2006, de 18 de juliol,
Reglament d’Urbanisme.
Vist que la competència per l’adopció de l’acord correspon al Ple Municipal
d’acord amb el què disposa l’article 230 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en
relació amb l’article 123.1p) de la Llei de Bases i de Règim Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent
d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Conveni Urbanístic entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
per a la concreció de les actuacions en àmbits d’habitatge protegit al municipi
de l’Hospitalet de Llobregat, amb el següent tenor literal:
Conveni urbanístic entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Institut
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Català del Sòl i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a la concreció de
les actuacions en àmbits d’habitatge protegit al municipi de l’Hospitalet de
Llobregat.

REUNITS
A Barcelona, XXX de xxxxx de 2012

D’una banda,
D’una altra,
INTERVENEN
El senyor ....
La senyora ...
Totes les parts, es reconeixen mútuament amb la capacitat legal necessària per a
l’atorgament del present conveni i, als esmentats efectes,
EXPOSEN
Primer. Al llarg dels darrers anys, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat han subscrit diversos convenis en matèria d’habitatge
protegit. La situació de crisi immobiliària i les dificultats financeres i pressupostàries de
les administracions públiques, així com el grau d’acompliment i desenvolupament de
les actuacions recollides en els convenis, aconsella refondre la situació de les
actuacions en marxa o pendents per tal que, per mitjà del present conveni,
s’estableixin els acords escaients en cada cas.
Segon. Les actuacions objecte del present conveni, s’han identificat en cinc; i són: 1.)
Habitatges i equipament a Ca n’Arús, 2.) Habitatges i equipament al Gornal III, 3.)
Local a l’avinguda de Catalunya, 4.) Habitatges al sector de Creu Roja / Vallparda –
PERI 3, i 5.) Solar al sector de l’avinguda d’Isabel la Catòlica i l’avinguda de Josep
Tarradellas.
Tercer. Les cinc actuacions integrants d’aquest conveni formen part d’algun o alguns
dels convenis següents:
1- CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I EL
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES PER AL
DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS URBANÍSTIQUES PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL AL MUNICIPI DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. 19 de desembre de 2001. Aquest conveni
recollia actuacions prèvies del conveni de col·laboració per a la construcció
d’habitatges de protecció oficial en el marc del Pla de l’Habitatge 1992-1995 en el
qual s’establien actuacions al Polígon Pedrosa, al sector Campoamor, al barri del
Gornal i a l’avinguda del Carrilet, signat el 12 de gener de 1994, entre la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
2- CONVENI MARC

ENTRE EL

DEPARTAMENT

DE MEDI

AMBIENT

I
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HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PER A
LA PROMOCIÓ D’HABITATGE SOCIAL AL MUNICIPI DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT. 12 de juliol de 2004.
3- CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I
L’AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES PER A JOVES. 12 de juliol de 2004.
4- CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT MEDI AMBIENT I HABITATGE I
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT SOBRE LA
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL EN ELS ÀMBITS
DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A LA
CANTONADA ENTRE LES AVINGUDES DE JOSEP TARRADELLAS I
D’ISABEL LA CATÒLICA, DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL
METROPOLITÀ DE CA N’ARÚS, DE L’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA
PLAÇA D’EUROPA I DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL
METROPOLITÀ DEL GORNAL II I III. 23 de febrer de 2007.
5-

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT I L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL PER A L’EXECUCIÓ I
FINALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS DE SÒL RESIDENCIAL ANOMENADES
GORNAL II I III, DEL TERME MUNICIPAL DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT. 23 de febrer de 2007.

6- ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT I L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL PER A
L’EXECUCIÓ I FINALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS DE SÒL RESIDENCIAL
ANOMENADES GORNAL II I GORNAL III, DEL TERME MUNICIPAL DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. 23 de febrer de 2007.
7- CONVENI ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I L’AJUNTAMENT DE
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT PER A LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES,
EQUIPAMENT LOCAL I APARCAMENTS A L’AVINGUDA JOSEP
TARRADELLAS. 23 de febrer de 2007.

Quart. Tant la Generalitat de Catalunya com l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
en el marc de les respectives competències, impulsen polítiques de foment de
l’habitatge protegit per facilitar l’accés a l’habitatge.
Cinquè. Per a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat un dels objectius en aquests
moments, en matèria de promoció d’habitatge protegit, és el de finalitzar i en el seu
cas prioritzar, les actuacions que, des de fa anys, estan acordades en els convenis
establerts amb la Generalitat de Catalunya.
Sisè. La Generalitat de Catalunya, es manifesta d’acord amb l’objectiu plantejat per
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat suara presentat.
Setè. En conseqüència, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat han revisat les actuacions integrades en els acords establerts en els
convenis anteriorment mencionats i, a la vista de l’estat d’execució i de la situació
actual del sector immobiliari, han convingut la redacció del present conveni.
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Així, de conformitat amb els antecedents exposats, ambdues parts,
CONVENEN
PRIMER - Objecte
El present conveni té per objecte establir la concreció i programació de les actuacions
urbanístiques en matèria d’habitatge de protecció oficial, establertes en els Convenis
ressenyats en l’Exposen Tercer, que ha d’efectuar la Generalitat de Catalunya,
mitjançant l’Institut Català del Sòl, en el municipi de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON - Actuació a Ca n’Arús
Consisteix en la construcció de 63 habitatges amb protecció oficial en règim de
lloguer per a joves al sector de Ca n’Arús al barri del Centre i un equipament
municipal que es destinarà a un casal de gent gran.
La figura urbanística en l’àmbit de la qual s’inscriu l’actuació de Ca n’Arús és la
Modificació del Pla general metropolità a l’avinguda del Carrilet, 314 - rambla de la
Marina, 415, aprovada definitivament el 20 de desembre de 2006. L'INCASOL va
redactar el projecte corresponent a tota l’actuació i l’Ajuntament va concedir, en data
de 20 de gener de 2009, la llicència municipal d’obres.
Durant l’any 2012, l’Institut Català del Sòl, es compromet a licitar les obres de
construcció dels 63 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer dotacional, i
l’equipament esmentat.
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat adquirirà a l’Institut Català del Sòl l’esmentat
local destinat a equipament i ambdues parts acorden fixar unes condicions
específiques per a l’adquisició i l’adequació del local, que es concreten de la següent
manera:
1. El preu d’adquisició del local esmentat es fixa per ambdues parts en 2.452.144,85
€, més l’IVA al tipus vigent en el moment del seu meritament, els quals corresponen:
- Quant a 1.118.039,88 € més l’IVA, al tipus vigent en el moment del seu meritament,
al cost de construcció del local, que disposarà d’una superfície construïda de 1.627,84
m2.
- Quant a 89.443,19 € més l’IVA, al tipus vigent en el moment del seu meritament, a
les despeses de gestió de l’Institut Català del Sòl per la construcció del local que es
fixen en un percentatge del 8 % dels costos de construcció.
- Quant a 1.152.464,61 € més l’IVA al tipus vigent en el moment del seu meritament,
al cost de les obres d’adequació del local en base al Projecte del Casal de Gent Gran.
- Quant a 92.197,17 € més l’IVA, al tipus vigent en el moment del seu meritament, a
les despeses de gestió de l’Institut Català del Sòl que es fixen en un percentatge del 8
% dels costos d’adequació.
Tots aquests imports seran acreditats per l’Institut Català del Sòl mitjançant les
certificacions d’obra corresponents i qualsevol altra documentació acreditativa de la
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despesa efectuada.
Els pressupostos de les obres que abonarà l’ajuntament serà el cost real d’aquestes, i
inclourà a més, els honoraris de projecte, la direcció d’obres, la legalització
d’instal·lacions i despeses generals, i un 8% sobre el pressupost d’obres en concepte
d’honoraris de gestió de l’INCASÒL.
Als efectes de l’adquisició de l'equipament l'INCASÒL es compromet a notificar a
l'ajuntament qualsevol modificació del projecte que haurà de ser prèviament aprovada
tècnicament i econòmicament.
2. L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat abonarà conjuntament el preu
d’adquisició del local i el preu de les obres d’adequació del previst Casal de Gent
Gran en les fases següents:
•
•
•
•

A l’acabament de l’estructura de l’edifici: el 25% del cost total de l’adquisició del
local més el cost de les obres de la seva adequació.
Al tancament de façanes de l’edifici: el 25% del cost total de l’adquisició del local
més el cost de les obres de la seva adequació.
A la finalització de les obres: el 25% del cost total de l’adquisició del local més el
cost de les obres de la seva adequació.
El 25% restant es farà efectiu en el moment de la signatura de l’escriptura pública,
que es formalitzarà com a màxim als tres mesos de l’aprovació del projecte de
liquidació de les obres.

TERCER - Actuació al Gornal III
Consisteix, d’una banda, en la construcció d’uns 70 habitatges al sector del Gornal III
al solar situat al carrer de Narcís Monturiol al barri de Santa Eulàlia, i d’altra banda, en
la previsió d’un equipament administratiu i per afectats urbanístics situat al carrer
Aprestadora.
La figura urbanística en l’àmbit de la qual s’inscriu l’actuació del Gornal III és la
Modificació puntual del Pla general metropolità en els àmbits anomenats Gornal II i
Gornal III, aprovada definitivament el 15 de març de 2007 i el Pla Especial de
concreció dels usos d’una parcel·la d’equipaments públics al Gornal III, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 23 de juny de
2.010.
El solar del carrer de Narcís Monturiol, identificat i qualificat en el planejament
urbanístic com 18g05 i de propietat de l’Institut Català del Sòl, es destinarà a la
construcció d’habitatge protegit amb règim general de venda, mitjançant l’alienació
del solar per part de l’Institut Català del Sòl.
Durant el present any 2012, l’Institut Català del Sòl durà a terme les gestions per
procedir a l’alienació del solar. En el contracte que reguli aquesta venda es fixaran els
terminis per a l'inici i finalització de les obres
A més s’inclourà l’obligació d’efectuar les adjudicacions dels habitatges d’acord amb
les normes aprovades per l’ajuntament.
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Pel que fa a l’equipament, un cop finalitzat per l’INCASOL el procés urbanístic referent
als afectats per aquesta actuació, es constata la innecessarietat de destinar-lo a un
equipament administratiu supramunicipal, per la qual cosa l’ajuntament de l’Hospitalet
modificarà el planejament urbanístic i un cop aprovat els terrenys seran cedits al
municipi per a destinar-los a un equipament municipal.
QUART – Actuació a l’avinguda de Catalunya núm. 92.
Consisteix en l’agilitació de l’adequació del local destinat a acollir el nou Centre
d’Assistència Primària Florida-2 a l’avinguda de Catalunya, núm. 92, al barri de les
Planes.
La figura urbanística en l’àmbit de la qual s’inscriu l’actuació a l’avinguda de Catalunya
és el Pla especial d'ordenació volumètrica de la zona d'equipaments residencials,
habitatges per a joves (10hj), carrer de les Bòbiles i Av. de Catalunya, aprovat
definitivament el 30 de març de 2006.
L’Ajuntament de l’Hospitalet renuncia al dret d’adquisició preferent que ostenta sobre
el local esmentat, en virtut del pacte setè del Conveni identificat a l’Exposen Tercer
apartat 3, a favor del Servei Català de la Salut.
L’Institut Català del Sòl efectuarà la venda del local del futur CAP al CATSALUT, per
acollir el previst Centre d’Assistència Primària Florida-2 i agilitzar l’adequació del local.
CINQUÈ – Actuació al sector de Creu Roja / Vallparda
Consisteix en la construcció d’uns 44 habitatges al barri de Collblanc en el solar ubicat
a la cantonada entre l’avinguda del Torrent Gornal i el carrer de la Vinyeta.
La figura urbanística en l’àmbit de la qual s’inscriu l’actuació al sector de Creu Roja /
Vallparda és el Pla especial de reforma interior núm. 3 al sector de Creu RojaVallparda al barri de Collblanc, aprovada definitivament el 17 d’abril de 2002, que
s’emmarca en la prèvia Modificació del Pla general metropolità al sector Creu RojaVallparda al Barri de Collblanc, aprovada el 9 de novembre de 1999. El solar és
propietat de l’INCASÒL per haver-lo adquirit en virtut de l’execució del planejament
urbanístic, excepte una porció de 212 m2 que són de propietat municipal, pendents
d’inscripció en el Registre de la Propietat.
Segons el planejament el solar té la qualificació urbanística de 18B, amb una
2
2
superfície de 1.480 m i té atribuïda una edificabilitat màxima de 4.056 m de sostre
amb una previsió d’uns 44 habitatges.
Atès que en l’àmbit de la Modificació del Pla general metropolità al sector Creu RojaVallparda al Barri de Collblanc, i en el marc de les actuacions realitzades, entre les
quals es troba la permuta de solars efectuada el 5 d’octubre de 2.006, entre
l’INCASOL i la societat municipal L’H 2010,SA, que va permetre que tots els
reallotjaments de residents s’hagin acomplert, es constata la innecessarietat de
destinar els habitatges del solar esmentat a la construcció d’habitatges de protecció
oficial.
L’Ajuntament farà efectiva la cessió gratuïta a l’INCASÒL de la porció de propietat
municipal a l’esmentat solar abans del 30 de setembre de 2.012, i l’INCASOL
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realitzarà els compromisos adquirits en l’acabament, si s’escau, de l’execució del
sector del PERI 3. En conseqüència, l’INCASOL podrà alienar a tercers l’esmentada
parcel·la en la forma i condicions que estimi oportú.
Efectuada la cessió esmentada en el paràgraf anterior, el pagament del deute per
import de 2.505.251,74 € a l’Ajuntament es farà efectiu abans del 31 de desembre de
2.012, sempre i quan l’ajuntament hagi efectuat la cessió a l’INCASÒL de la finca de
propietat municipal abans del 30 de setembre de 2012. Si la finca se cedeix
posteriorment, el pagament s’efectuarà, com a molt tard, tres mesos després de la
data de cessió.
Aquest pagament, en el seu cas i atès que la societat municipal ha cedit a
l’ajuntament el seu dret a percebre’l, es podrà efectuar per compensació de crèdits
fins a l’esmentat import, per les quantitats que en aquell moment l’ajuntament degui a
l’INCASÒL, efectuant-se les operacions jurídico-adminstratives establertes a la
legislació que regula les hisendes locals.
SISÈ – Actuació a l’avinguda Isabel la Catòlica / avinguda de Josep Tarradellas
Pretén procurar una alternativa que permeti dur a terme l’execució de l’actuació a
l’avinguda Isabel la Catòlica / avinguda de Josep Tarradellas consistent en la
construcció de 33 habitatges de protecció oficial i de 60 habitatges per a joves en
règim de lloguer, al barri de Sant Josep. La figura urbanística en l’àmbit de la qual
s’inscriu l’actuació a l’avinguda Isabel la Catòlica / avinguda de Josep Tarradellas és
la Modificació del Pla general metropolità a la cantonada av. Josep Tarradellas Isabel la Catòlica, aprovada definitivament en data 12 de gener de 2006. La llicència
municipal d’obres ha estat concedida en data de 28 de setembre de 2009 i prorrogada
el 27 de setembre de 2010.
Atesa la impossibilitat de l’Incasòl d’obtenir finançament per portar a terme l’actuació,
les parts acorden deixar sense efecte la cessió gratuïta i permuta de les finques
registrals 18401 i 18402, formalitzades en virtut d’escriptura de 21 de maig de 2008.
En aquest sentit, pacten la reversió a l’Ajuntament de l’Hospitalet de la finca registral
18402, d’acord amb l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals.
Les parts es comprometen a realitzar els tràmits corresponents per tal que
l’Ajuntament de l’Hospitalet pugui recuperar la possessió i domini d’aquestes finques,
en un termini màxim de sis mesos.
Així mateix, l’Ajuntament de l’Hospitalet replantejarà l’ordenació del planejament i, en
el cas que el projecte redactat per l’Incasòl fos compatible amb l’ordenació final,
l’Ajuntament compensarà a aquest organisme per l’import del referit projecte, així com
dels restants documents realitzats necessaris per sol·licitar la llicència d’obres.
SETÈ - Règim, destinació i preu dels habitatges
Per a les actuacions amb promoció d’habitatge protegit d’aquest conveni, la
Generalitat fixarà el detall del règim d’ús i la destinació dels habitatges i determinarà
el preu d’adjudicació, en venda o lloguer, d’acord amb la normativa vigent i amb la
participació de l’Ajuntament de l’Hospitalet amb allò que li competi.
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VUITÈ- Publicació
En compliment de la prescripció establerta a l’article 104 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, en relació amb l’article 26.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, les
parts signatàries deixen constància de les mesures de publicitat del present conveni:
l’acord de la seva aprovació es publicarà, dins del mes següent a la seva aprovació, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (i, en el seu cas, al butlletí o diari oficial
corresponent a les altres parts signatàries); se sotmetrà al tràmit d’informació pública,
amb independència que, en el seu moment, s’integri a la documentació de l’instrument
de planejament o de gestió a què fa referència, per tal que se sotmeti, de forma
conjunta amb aquests instruments, al corresponent tràmit d’informació pública; un cop
signat, podrà ser consultat públicament mitjançant consulta presencial i telemàtica a
l’Institut Català del Sòl i, en el seu cas, a les altres administracions o entitats públiques
signatàries del conveni amb competències urbanístiques, amb possibilitat d’obtenir-ne
còpia; i, finalment, serà tramès al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya (en el termini d’un mes a comptar des de la seva signatura)
a fi que sigui divulgat telemàticament en el seu web.
Així mateix, en compliment de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es publicarà
en el DOGC la data de l’aprovació del conveni pel Consell de Direcció de l’INCASÒL,
la data en la qual es va donar compte del mateix al Consell d’Administració, i la data
de la seva signatura, fent-se constar expressament que el seu contingut íntegre
consta publicat en els abans esmentats webs.
NOVÈ- Vigència
Aquest conveni tindrà vigència a comptar des de la data de la seva signatura.
DESÈ- Extinció
Constitueixen causes d’extinció anticipada d’aquest conveni:
a) La resolució acordada per mutu acord entre les parts que l’han subscrit.
b) El compliment de llur objecte
c) La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin
els requisits de forma o els requisits de caràcter material, declarada judicialment.
d) La impossibilitat d’acompliment de les seves clàusules.
ONZÈ - Prevalença
Els acords presos en aquest conveni ratifiquen o modifiquen tot allò relacionat amb les
cinc actuacions identificades en l’Exposen Segon, pel que fa als convenis
anteriorment signats entre ambdues parts.
DOTZÈ – Ratificació
El present conveni ha estat aprovat pel Consell de direcció de l’Institut Català del Sòl,
en data 25 de juliol de 2012 i se n’haurà de donar compte al Consell d’Administració
següent. Així mateix, haurà de ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, en un termini no superior als dos mesos després de la seva signatura.
TRETZÈ- Jurisdicció
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Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i la
interpretació d’aquest conveni amb caràcter previ a la seva submissió, si s’escau,
davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, de conformitat, signen aquest Conveni en el lloc i la data assenyalada a
l’encapçalament.

SEGON.- FACULTAR indistintament a l’Alcadessa-Presidenta i al Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, tant àmpliament
com en dret sigui possible, per a la signatura del Conveni Urbanístic entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat per a la concreció de les actuacions en àmbits
d’habitatge protegit al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en l’acord
Primer d’aquest Dictamen i per a quants actes i documents a l’efecte siguin
necessaris per al seu desenvolupament.
TERCER.- PUBLICAR el Conveni, un cop signat, a la pàgina web de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, sotmetre’l al tràmit específic d’informació pública i
publicar al DOGC la data de la seva signatura, en compliment del què
estableix l’article 104 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 110.3 de
la Llei de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques.
QUART.- Notificar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya i a l’Institut Català de la Salut.

DICTAMEN 14.PER A RATIFICAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
I D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ATORGAT ENTRE L’AGÈNCIA DE
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN
AQUEST MUNICIPI PER A L’ANY 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i, per tant,
va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la
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llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. Adoptant-se
els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS.- Que la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els
decrets i reglaments que la despleguen i el Pla per al Dret a l’Habitatge 20092012 constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals
d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen per
finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels
serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les
gestions a la ciutadania.
ATÈS.- Que la Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques
d’habitatge que són competència de la Generalitat i, especialment les relatives
a les actuacions públiques que en matèria d’habitatge han de garantir la
proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques de
conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació i
col·laboració amb els ens locals.
ATÈS.- Que el Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge
2009-2012, dedica el capítol 5è a les oficines locals d’habitatge i a les borses
de mediació per al lloguer social, i preveu la subscripció de convenis per a
constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i borses de mediació amb les
administracions locals que tinguin desplegament territorial.
VISTOS.- Els articles 97, 98 i 99 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, recullen
les condicions de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les
fases per a l’establiment dels convenis de col·laboració,les contraprestacions
econòmiques i el sistema de justificació de l’activitat.
ATESA.- L’experiència positiva que des de l’any 2006 han tingut els convenis
de col·laboració i d’encàrrec de gestions subscrits entre la Generalitat i
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en relació a l’Oficina Local
d’Habitatge essent el darrer Conveni aprovat per acord de la Junta de Govern
Local de data 29 de novembre de 2011.
ATÈS.- Que per Decret d’Alcaldia número 9382, de 12 de desembre de 2011,
pel qual s’acorda la divisió de l’administració municipal d’aquest Ajuntament
en vuit àrees executives, es determina que correspon a l’Àrea d’ Espai Públic,
Urbanisme, i Sostenibilitat, la direcció i gestió de l’oficina municipal d’habitatge
així com l’activitat de mediació en el mercat de lloguer privat per incrementar
l’oferta de lloguer a preus per sota del mercat, mediant entre propietaris i
llogaters amb ingressos baixos (garantia de lloguer just).

…/…

66

ATÈS.- Que per tal de coordinar i desplegar la prestació dels serveis de la
Borsa de Mediació per al lloguer social en el municipi de l’Hospitalet de
Llobregat, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha manifestat l’ interès en
la formalització d’un conveni l’any 2012, de col·laboració amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya relatiu als Programes de mediació i cessió.
VIST.- El Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
i aquest Ajuntament relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Hospitalet de
Llobregat subscrit en data 14 de maig de 2012.
VIST.- L’informe jurídic emes per l’assessor jurídic del servei d’urbanisme, i
per la Directora de Serveis d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat
favorables a l’aprovació del present acord.
VIST.- El que disposa l’article 123.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local en relació a les encomanes de
gestió.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, d’Espai Públic, d’Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai
Públic,
ACORDA:
PRIMER.- RATÍFICAR, íntegrament la minuta del Conveni de Col·laboració
CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT RELATIU A L'OFICINA LOCAL
D’HABITATGE situada en aquest municipi, subscrit en data 14 de maig de
2012 i que és del següent tenor literal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT RELATIU A L'OFICINA LOCAL
D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI
Barcelona,
REUNITS
D’una banda, ...
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I d’una altra, ...
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i
atorgar aquest conveni, i a aquest efecte,
EXPOSEN
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i
reglaments que la despleguen i el Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012
constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals
d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen per
finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels
serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les
gestions a la ciutadania.
2. La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge
que són competència de la Generalitat i, especialment les relatives a les
actuacions públiques que en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat
al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques de
conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació i
col·laboració amb els ens locals.
3. El Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 20092012, dedica el capítol 5 a les oficines locals d’habitatge i a les borses de
mediació per al lloguer social, i preveu la subscripció de convenis per a
constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i borses de mediació amb les
administracions locals que tinguin desplegament territorial.
4. Els articles 97, 98 i 99 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, recullen les
condicions de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les
fases per a l’establiment dels convenis de col·laboració, les contraprestacions
econòmiques i el sistema de justificació de l’activitat.
5. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis de
col·laboració i d’encàrrec de gestions subscrits entre la Generalitat i les
administracions locals en relació a les oficines locals d’habitatge i les borses
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de mediació per al lloguer social, aconsella mantenir aquestes oficines i
borses en el territori per prestar un servei de proximitat a la ciutadania, en
matèria d’habitatge.
6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels
serveis i la gestió d’ajuts del Pla per al dret a l’Habitatge, l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat ha manifestat l’interès en la formalització d’un
conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al
manteniment, l’any 2012, de l’Oficina local d’Habitatge d’àmbit territorial
municipal.
7. L'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, disposa d'una oficina i del
personal tècnic i administratiu suficient per realitzar les funcions que se li
encomanen, així com d’una persona responsable per coordinar les actuacions
amb les Direccions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya competents en la
matèria, de conformitat amb l'establert en l'article 97, apartat b, del Decret
13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012.
8. L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat disposa d’un Pla local
d’habitatge, segons el que preveu l’article 14 de la Llei 18/2007 de 28 de
desembre del dret a l’habitatge, o de la memòria social amb el contingut que
preveu l’article 20 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l’habitatge.
9. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix
per la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Decret
13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, per la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú i per la Llei 26/2010, 3 agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració,
d’acord amb els següents
PACTES
Primer. Objecte

…/…

69

Aquest conveni té per objecte establir els termes i les condicions de l’encàrrec
de gestions i la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió
de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge
d’àmbit municipal, situada al municipi de L’Hospitalet de Llobregat, amb la
finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius
a l’habitatge.
Segon. Obligacions de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, a través de l’Oficina Local
d’Habitatge del municipi L’Hospitalet de Llobregat, es compromet a:
1. Mantenir l’Oficina, durant el termini de vigència del conveni, amb personal
tècnic i administratiu suficient que ha de tenir la formació necessària per
realitzar les funcions que se li encomanen. En concret s’obliga a:
a) Disposar d’un local/espai adequat per realitzar les funcions pròpies de
l’Oficina.
b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i
tramitacions relacionades amb el conveni, com ara l’equipament informàtic
adequat.
c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina que,
com a mínim, serà d’una persona responsable de les actuacions del personal
de l’Oficina i de la coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya;
d’un/a auxiliar administratiu/iva o administratiu/iva; i d’un arquitecte/a o
arquitecte/a tècnic/a-aparellador/a, que assumirà funcions tècniques
d’elaboració i avaluació d’informes i d’inspeccions.
d) Disposar de personal a jornada completa i també, si s’escau, de personal a
temps parcial, en tractar-se d’una oficina integral d’àmbit territorial de més de
20.000 habitants.
2. Realitzar les següents funcions:
a) Funcions d’informació i atenció ciutadana, que inclouen:
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a.1. La informació i l’assessorament a la ciutadania en totes les matèries
relacionades amb l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret
a l’habitatge i també les línies d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge 20092012.
a.2. El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies
d’ajuts que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com
l’acarament i compulsa de documentació annexa que es presenta amb les
sol·licituds.
a.3. La comprovació i revisió de la documentació presentada a l’Oficina, amb
la
informació als sol·licitants dels requeriments o deficiències documentals.
a.4. El trasllat de sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya.
a.5. L’assessorament i l’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al
Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial.
b) Funcions de gestió d’activitats i serveis.
b.1. En matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge,
d’acord amb les directrius de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i
Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
b.1.1. La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta
de resolució. També inclou les inspeccions tècniques sobre les condicions
d’habitabilitat que siguin planificades amb la Direcció de Qualitat de l’Edificació
i Rehabilitació de l’Habitatge, i el compromís d’implementar o mantenir en
l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat del procés reconegut.
b.1.2. La gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les
obres de rehabilitació d’edificis o habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts
(ITEs/III)
b.1.3. La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús
residencial i d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre els projectes i
solucions tècniques, l’impuls i el seguiment de les actuacions de rehabilitació,
l’elaboració, si s’escau, i valoració dels informes tècnics, com també les
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inspeccions tècniques inicials i finals.
b.2. En matèria de Programes Socials de l’Habitatge, d’acord amb les
Directrius de la Direcció de Programes Socials de l’Habitatge de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.
b.2.1. La gestió d’expedients d’ajuts per al pagament de l’habitatge
(prestacions puntuals i urgents).
b.2.2. La gestió d’expedients d’ajuts de prestacions permanents per al
pagament de lloguers.
b.2.3. La gestió d’expedients de Renda Bàsica d’Emancipació.
b.3. Només en el cas que l’Ajuntament disposi de Registre propi, en matèria
de Promoció de l’Habitatge, d’acord amb les directrius de la Direcció de
Promoció de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
b.3.1. La gestió de les inscripcions al Registre de sol·licitants d’habitatges
amb protecció oficial, en cas que es disposi de Registre propi.
3. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
posi a disposició de les oficines i les borses.
4. a) Elaborar un informe on cal descriure els aspectes específics del
funcionament de l’Oficina, en relació amb la seva organització, com són els
horaris d’atenció al públic, la relació del personal adscrit i les previsions pel
què fa a l’activitat, entre d’altres.
4. b) Formalitzar, per part del/la responsable de l’Oficina, un protocol
addicional a aquest conveni amb cada Direcció Sectorial de l’Agència que
correspongui, en el qual es concreti la forma en què es duran a terme les
funcions, les gestions i els tràmits relacionats en el Pacte segon, punt 2,
d’aquest conveni, el procediment per al seguiment de les activitats i el sistema
d’avaluació de les actuacions de l’Oficina durant l’any.
5. Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual de
les actuacions realitzades i una justificació final sobre la totalitat de les
tasques realitzades.
6. Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit
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territorial on s’ubica l’Oficina, en les tasques de seguiment de les sol·licituds i
en les actuacions tècniques de comprovació necessàries per a la resolució
dels expedients.
7. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes
o suggeriments dels ciutadans que s’adrecin a l’Oficina, per tal de millorar la
qualitat del servei.
8. Participar en les sessions i jornades que organitzin els serveis de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya amb motiu de la formació del seu personal i per a
la coordinació de les tasques de col·laboració a efectuar per l’Oficina.
9. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina, que haurà de
seguir les pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat,
i fer constar clarament a totes les publicacions, impresos i altres materials
gràfics que es puguin editar que les tasques realitzades per l’Oficina Local
d’Habitatge es fan en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
10. Donar suport a la difusió i a la gestió dels programes d’habitatge per a
joves que promou la Generalitat a través de la Direcció General de Joventut.
11. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya sigui requerida en relació a les activitats que són objecte del
present conveni.

12. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:
12.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que l’Oficina rebin,
procedents d’altres administracions o entitats públiques o privades.
12.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a:
1. Facilitar a l’Oficina Local d’Habitatge informació actualitzada sobre les
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polítiques d’habitatge en tots els àmbits, com són els programes d’accés a
l’habitatge, els programes de rehabilitació i condicions d’habitabilitat i els
programes socials que es despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge 20092012, i sobre les normatives relacionades amb l’habitatge per a les quals
s’estableix la col·laboració.
2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a
terme la col·laboració objecte d’aquest conveni.
3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l'Oficina i
promoure programes d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les
tasques assignades, pel que fa a les línies de col·laboració convingudes.
4. Donar suport i formació al personal tècnic de l’Oficina amb la finalitat de
desenvolupar les tasques que es deriven d’aquest conveni, com ara són
l’elaboració d’informes tècnics, avaluacions i inspeccions, o sobre el
procediment.
5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina que posi
de relleu les bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o
qüestions a millorar.
6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte
d'aquest conveni, segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el
pacte següent. Aquestes aportacions resten condicionades a l’existència de
crèdit suficient i adequat per finançar les obligacions derivades d’aquest
conveni de col·laboració.
Quart. Finançament
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, tramitarà el pagament de la despesa
originada pels serveis que presti l’Oficina d’Habitatge del municipi de
L’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb els càlculs que s’estableixen a
continuació, amb recursos pressupostaris a càrrec de la partida
D/2510001/431.
a. Pagament fix inicial per serveis bàsics de l'Oficina.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya tramitarà un pagament d’import de
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46.612 € per a l’any 2012, en concepte d’aportació inicial i a compte de
l’aportació màxima que s’indica a l’apartat c), per cobrir les despeses dels
serveis bàsics i generals d’atenció ciutadana i d’assessorament en matèria
d’habitatge establerts en el pacte segon, 2. a), d’acord amb l’estructura de
personal acreditada i en funció del nombre d’habitants als què l’Oficina Local
d’Habitatge dóna servei.
b. Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats de conformitat amb
els compromisos derivats del protocol anual.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya tramitarà un pagament addicional a
l’anterior que tindrà en compte el nombre d’expedients tramitats en relació
amb les tasques que es deriven de les funcions específiques que l’Oficina
Local d’Habitatge es compromet a dur a terme.
Aquestes gestions es valoraran d’acord amb els barems que s’especifiquen en
el catàleg de serveis de l’Annex I.
L’avaluació de la qualitat de la gestió es farà a partir de l’informe de la
corresponent Direcció Sectorial de l’Agència, d’acord amb el protocol previst
en el Pacte segon, punt 4b). El compliment de les obligacions contingudes al
protocol serà determinant per al càlcul de la quantia d’aquest pagament. La
xifra final de l’aportació es podrà ajustar en funció del grau de compliment amb
els compromisos específics i de qualitat fixats.
c. Aportació màxima.
L’aportació màxima destinada al pagament de les quantitats esmentades en
els apartats anteriors no pot excedir d’un import màxim anual, d’acord amb els
nivells d’activitat acreditats anualment per l’oficina i tenint en compte la
població del territori que abasta.
Per a l’any 2012, s’estableix una aportació màxima de 62.149 €, que es podrà
incrementar en el cas que es justifiqui una activitat superior per part de
l’Oficina, en funció de les disponibilitats pressupostàries.
Cinquè. Tramitació dels pagaments
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior
es realitzarà de la següent manera:
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a. Primer pagament.
El primer pagament, per l'import de 46.612 €, en concepte de serveis bàsics
d’informació i atenció ciutadana, es farà un cop signat aquest conveni.
En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Novè, el primer
pagament es realitzarà un cop signada l’addenda de pròrroga.
b. Pagament final.
El pagament final es farà un cop acreditada l'activitat de l'Oficina, corresponent
a l’any 2012, mitjançant la presentació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
d’una certificació justificativa de les activitats realitzades on es farà constar el
nombre de tasques d'assessorament i d’informació desenvolupades, com
també les dels altres serveis relacionats al conveni gestionats per l’Oficina, i
un cop contrastada la certificació per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
amb les dades que aquesta disposi i un cop valorada l’activitat per la Direcció
Sectorial de l’Agència competent en la matèria que ha desenvolupat l’Oficina.
La certificació ha de ser signada per l’interventor/a o, de forma excepcional,
pel secretari/a de l’ens local, i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant
pel que fa a les activitats i gestions referents als expedients tramitats, com pel
que fa al cost dels serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’Oficina
durant la vigència del conveni.
Aquesta certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
amb data 31 de desembre de 2012.
c. Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest
conveni es tramitaran a favor de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
Sisè. Resolució per incompliment.
L’ incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest
conveni, facultarà l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el
cas que no es produeixi, la seva resolució.
Setè. Control i Seguiment conveni.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat
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dels serveis objecte d’aquest conveni. Les unitats i serveis de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya competents per la matèria en els diferents àmbits
sectorials i territorials faran el seguiment i l’avaluació de l’execució del
conveni.
Els expedients de les sol·licituds d’ajuts seran lliurats a la Direcció competent
de l’Agència quan així ho estableixi, per a la seva revisió i, si s’escau,
aprovació inicial i final de la convocatòria corresponent.
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis
prestats i justificats per l’Oficina, seran determinants amb la finalitat de
considerar l’oportunitat de la pròrroga del conveni prevista en el pacte Novè.
La gestió i costos de l’Oficina Local d’Habitatge han de ser justificats tal com
es preveu al pacte Cinquè b). Per a la pròrroga i manteniment del conveni, es
valorarà el nombre de serveis prestats i d’activitats realitzades, les
potencialitats de continuïtat i de creixement de les actuacions, els nivells de
qualitat oferta a la ciutadania i el servei d’atenció ciutadana que s’ha prestat a
la població.
Vuitè. Resolució de controvèrsies.
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació
d’aquest conveni, ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu
acord amb caràcter previ a la submissió de la qüestió a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Novè. Vigència i efectes.
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2012, amb efectes de
l’1 de gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per
escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un
preavís d’un mes del venciment del termini inicial.
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat, en
el lloc i la data expressats en l’encapçalament.
Annex I
Taula d’imports per serveis i activitats de l’Oficina Local d’Habitatge (*)
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CATÀLEG DE SERVEIS DE CARÀCTER OPCIONAL
Import
per
expedient
Serveis
tramitat – Oficina Municipal
Avaluació tècnica prèvia a la
sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que
inclou els informes tècnics previs a les
33 €
obres de rehabilitació d’edificis d’ús
residencial
Avaluació tècnica prèvia a la
sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que
40 €
inclou els informes tècnics previs a les
obres de rehabilitació d’habitatges
Tramitació
d’ajuts
per
a
la
rehabilitació, inclosa la inspecció
66 €
tècnica
Gestió de sol·licituds de cèdules
33 €
d’habitabilitat
Tramitació de cèdules d’habitabilitat,
40 €
amb inspecció tècnica
Tramitació d’ajuts per al pagament
50 €
lloguer
Gestió de les Inscripcions al Registre
de sol·licitants d’habitatge amb
10 €
protecció oficial, només per al cas de
disposar de Registre Propi
(*) Els imports del catàleg de serveis es podran actualitzar anualment amb
l’Índex de Preus al consum, en cas que es produeixi la pròrroga del conveni
prevista en el pacte Novè.
SEGON.- FACULTAR al Tinent d’Alcaldia d’Espai Públic, d’Urbanisme i
Sostenibilitat d’aquest Ajuntament tant àmpliament com en dret sigui possible,
per a la signatura del Conveni aprovat en l’acord primer del present dictamen i
per a quants aquells documents a l’efecte siguin necessaris per al seu
desenvolupament i vigència.
TERCER.- NOTIFICAR els precedents acords a l’Agència de l’Habitatge de
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Catalunya, a l’Oficina Local d’Habitatge de L’Hospitalet, al Tinent d’Alcaldia
d’Espai Públic, d’Urbanisme i Sostenibilitat, al Servei d’Urbanisme, a la
Secretaria General, a la Tresoreria municipal i a la unitat de pressupostos
d’aquest Ajuntament.

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
A favor de los dos.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
A favor dels dos.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Annabel Clar o Sr. Monrós.

SRA. CLAR
Sí, sí, a favor dels dos.
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SRA. ALCALDESSA
Gràcies, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs passem a la segona part del Ple.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 15.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. F.A.A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 DE GOSSOS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, MANCA DE LLICÈNCIA. EXP. SA 6/12 – 2.404,05 EUROS.
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. 2041/2012, de 28 de febrer, es va incoar el present procediment
sancionador contra el Sr. F.A.A., amb domicili al carrer xxxxxxx, núm. xx,
xxxxx, 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 5 de març de 2012, com així consta
a la corresponent diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part del Sr. A., dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
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CONSIDERANT l’anterior, en data 26 de març de 2012, la Sra. Instructora va
dictar nova Proposta de resolució i d’obertura de tràmit d’audiència, la qual va
ser objecte de notificació en el domicili de l’imputat en data 3 de maig de 2012,
com així mateix consta a la corresponent diligència de notificació.
VIST que tampoc consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de
pràctica de prova per part de l’ imputat, 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. F.A.A., mitjançant resolució núm.
2041/2012 de 28 de febrer.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 27 de març de 2012 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets als Sr. F.A.A., domiciliat al carrer
xxxxxxx, xxxxxx, 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. F.A.A., domiciliat al carrer xxxxxx, xxxx, 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 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.
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►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. F.A.A., amb domicili
al carrer xxxxxxxx, núm.xxxxx, xxxx, 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 persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. Y.B. PER INFRACCIÓ
DICTAMEN 16.LLEI 50/99 GOSSOS PERILLOSOS. 2.404,05 €. EX. 52/11.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 1829/2012, de 22 de febrer, es va incoar
el present procediment sancionador contra el Sr. Y.B. per infracció de la llei
50/99 (manca de llicència per tinença i conducció de gossos de raça perillosa)
VIST que l’ esmentada resolució i el Plec de càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 28 de febrer i 2 de
març de 2012; per aquesta raó, i als efectes de l’article 59.5 de la Llei
30/1992, LRJ-PAC, es va notificar mitjançant publicació al BOP del 30 de
març de 2012 i publicació al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament entre els dies 20
de març i 10 d’abril de 2012, sense que consti la presentació de cap al·legació
en el termini atorgat de quinze dies hàbils.
VIST que
la Sra. Instructora va redactar, en data 3 de maig de 2012,
Proposta definitiva de resolució, la qual no va poder ser notificada el dia 10 de
maig de 2012 perquè l’interessat va refusar la carta i es va negar a fer-se
càrrec de la mateixa, com així consta a la corresponent diligència de
notificació, amb la identificació i DNI del notificador.
ATÈS que la Proposta definitiva de qualificació dels fets i d’imposició de
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sancions, s’ajusta a l’ordenament jurídic.
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’ Assessor Jurídic del Servei de Salut.
El Ple, a proposta del Tinent/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. Y.B. , mitjançant resolució núm.
001829 de 22 de febrer de 2012
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora
del procediment en data 3 de maig de 2012 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen.
TERCER. – IMPOSAR al Sr. Y.B., amb domicili a l’ Av.xxxxxxxx, xxxxxx. de
l’Hospitalet, les sancions que es relacionen per la comissió de les infraccions
que es descriuen:
► Fets: No disposar de la 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: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
● Qualificació definitiva : Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de
23 de desembre).
● Sanció definitiva : 2.404,05.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
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QUART.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada i a la
Intervenció General.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 17.DONAR
COMPTE
DEL
DECRETS
DE
L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, AMB
ELS NÚMS 6328 A 7179, CORRESPONENTS AL PERIODE DE 16 DE
JULIOL AL 14 DE SETEMBRE DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011
i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades
que comprenen del núm. 6328 de data 16 de juliol de 2012 al núm. 7179 de
data 14 de setembre de 2012.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 18.DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES SESSIONS DEL 24 I 31 DE
JULIOL I 4, 12 I 18 DE SETEMBRE DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:
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Em compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de
desembre de 2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de
gener de 2012, es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local en l’últim Ple ordinari. Les actes corresponents han esta trameses als
diferents grups polítics municipals.
Les sessions són les corresponents als números 22 de 24 de juliol, 23 de 31
de juliol, 24 de 4 de setembre, 25 de 12 de setembre i 26 de 18 de setembre.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, CiU, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSCPM, CiU i ICV-EUiA, número 19, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, en nom dels tres grups polítics, té la paraula el Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Un any més, la Coordinadora d’Associacions per a la llengua catalana, CAL,
organitza el Correllengua com a instrument reivindicatiu de la societat a favor
d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, convertint-la en la
llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de
les persones nouvingudes, a la vegada que lluita per combatre la marginació
que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries.
Presentem aquesta moció, perquè creiem que l'Ajuntament de l'Hospitalet ha
de continuar col·laborant en la consolidació que, després de setze anys, està
assolint aquesta iniciativa cívica, gràcies al suport d’ajuntaments, consells
comarcals, associacions i societat civil, tot donant suport a aquesta iniciativa i
a les entitats i als grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i
ajudar al bon densenvolupament de les activitats programades.
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Per això, celebrem que en aquesta mostra de suport s’hi sumi el Partit
Socialista de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, encara que això vulgui dir renunciar a l’aportació econòmica,
perquè el que és essencial, és el recolzament a la llengua. En aquest sentit,
volem deixar constància en aquest Plenari, del nostre dolor i condol per la
mort de Martí Gasull, el fundador de Plataforma per la Llengua, una altra
entitat que ha fet molt pel català.

SRA. ALCALDESSA
Bé, el posicionament dels grups que la presenten està exposat, passaríem al
posicionament de la resta de grups. Sr. Ordóñez.

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

SRA. ALCALDESSA
El Partit Popular.

SR. DEL RÍO
En contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs passem al següent apartat.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 19; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 19.-

PER DONAR SUPORT AL CORRELLENGUA 2012.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
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Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 7 vots en contra dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATESA la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en
l’element d’integració de les persones nouvingudes,
ATESA la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i
comunitàries,
ATESA la consolidació que després de setze anys està assolint la iniciativa
cívica del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals,
associacions i societat civil en general,
ATESA la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana,
ATÈS el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat
aquest municipi,
Per tot l’anteriorment exposat, els grups Polítics del Partit dels Socialistes de
Catalunya, Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa, proposen a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.-Donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de
la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu
dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
SEGON.-Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en
organitzar el Correllengua i aportar l’ajuda necessària per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
TERCER.-Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que
siguin propis d’aquesta corporació.
QUART.-Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i
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col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.
CINQUÈ.-Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer de Muntadas, 24-26
baixos, 08014 de Barcelona, i al col·lectiu organitzador del pas del
Correllengua pel municipi.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya, números 20 i 21, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per a la seva presentació, em sembla que tenen la paraula el Sr. Graells i
el Sr. García Mompel, intentin repartir el temps.

SR. GRAELLS
La primera moció del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya té a veure
amb instar al govern de l’Estat a aplicar l’IVA reduït en el conjunt d’activitats
culturals. Com tots vostès saben, per decisió del govern, es va decidir aplicar
l’IVA general i, per tant, això ha suposat un increment de 13 punts, 13 punts
nets, passem del 8 al 21% en el consum dels bens culturals. Això representa,
evidentment, un atac brutal que està posant en crisi tot el sector cultural i es
considera, en definitiva, la cultura un bé de luxe. Hem de tenir en compte que
amb aquesta pujada de l’IVA, l’IVA cultural del nostre país serà l’IVA més alt
de tota l’eurozona, això ens situa en una situació de desavantatge de
competitivitat, ara que tant s’està parlant, internacional, en aquesta qüestió.
D’altra banda, entren en sintonia aquests plantejaments, amb el discurs oficial
dels governs en aquest moment, de considerar que hem arribat a aquesta
situació de crisi com a conseqüència d’una despesa excessiva. Planeja entre
la ciutadania la mala consciència que tant individual, com col·lectivament, hem
gastat més del compte. I aquesta és la gran mentida que, en aquests
moments, s’està fent creure a la població. La crisi actual no és una crisi de
despesa excessiva, la crisi actual ve com a conseqüència, des de l’any 2007-

…/…

88

2008, d’una baixada brutal dels ingressos, per una baixada brutal de la
producció econòmica.
I això és propi d’una economia feble, una economia que no ha invertit
històricament suficientment, ni en cultura, ni en educació, ni en coneixement,
etc, per tant, el que ens ha portat fins aquí no és invertir excessivament en
cultura, en educació, en coneixement, sinó fer-ho massa poc, i ara vostès,
amb les seves polítiques, aprofundint en aquest sense sentit del que és la
sortida econòmica d’una crisi, no fem més que aprofundir en ella, estem
ofegant al consumidor, estem ofegant als sectors productius de més tirada del
nostre país.
A més a més, aquesta mesura, des d’un punt de vista econòmic, és
doblement ineficient, cau el públic, està caient el públic en picat com a
conseqüència d’un increment dels preus, com a mínim, de 13 punts,
desapareixen les empreses, desapareixen els operadors, desapareixen els
llocs de treball i això provoca, evidentment, una caiguda de la recaptació. Des
d’un punt de vista de la fiscalitat i això és de manual d’economista, pujar l’IVA,
vol dir reduir el consum i, per tant, reduir els ingressos. Cap a on anem? Els
ciutadans no entenen cap a on anem, volem sortir de la crisi i només fem que
aprofundir en ella.
D’altra banda, això suposa un atac frontal a la democratització de la cultura,
l’esquerda cultural, l’esquerda social, aquells que no poden accedir, que no
poden pagar la cultura, es veuen allunyats de la cultura i això és el que de fet
estem vulnerant, que és un dret universal, és l’accés als bens culturals i a les
produccions culturals. I això hem de sumar la reducció dràstica dels
pressupostos públics, ofeguem la cultura des del sector públic i des del sector
privat.
Per tot això, en la nostra resolució, instem al govern de l’Estat a aplicar l’IVA
reduït al conjunt de l’activitat cultural, atesa la importància estratègica d’aquest
sector; donem suport a totes les mesures que impulsin el conjunt
d’associacions de creadors i empreses culturals que persegueixin el mateix
objectiu de salvar la cultura; denunciem la paràlisi del govern de Catalunya i la
disminució de recursos adreçats a la cultura e instem al Conseller de Cultura i
el Govern de la Generalitat a defensar les següents mesures:
-Rebutjar la decisió del govern de l’Estat i instar a la seva rectificació.
-Elaborar un Pla de Xoc per a la cultura catalana que permeti fer front a
l’impacte de la crisi econòmica, i garanteixi la sostenibilitat d’un dels pilars
bàsics del nostre país.
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-I instem també a que es convoqui una taula de negociació, entre les diferents
forces polítiques, per tal de consensuar actuacions conjuntes de totes les
institucions del nostre país.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. García Mompel.

SR. GARCÍA MOMPEL
Bé, jo crec que el Sr. Graells, en la moció que ha presentat, ha fet una
descripció de quin és el panorama respecte de la cultura. El mateix passa
respecte de les polítiques d’ocupació i algunes de les polítiques de solidaritat,
que són l’última trinxera, són un element que és l’última esperança que tenen
algunes de les persones, de poder recórrer a un ingrés mínim, mínim, perquè
parlem del programa PREPARA, per poder afrontar algunes de les necessitats
bàsiques de la vida quotidiana.
Jo crec que tenim ben present el govern de l’Estat, el govern del Partit
Popular, en aquests moments ha fet una reforma, jo diria que ha reconvertit
absolutament el programa PREPARA, el programa que preveia el cobrament
de 400 euros per part d’aquelles persones que havien perdut ja per temps, les
prestacions d’atur i està deixant fora, en la nova normativa, a molta gent que
no entra dintre dels criteris que es van aprovar el passat agost, ha deixat fora
a gent jove, ha deixat fora a algunes persones que són una unitat unifamiliar,
però que tenen necessitats.
En definitiva, ha reconvertit el programa per estalviar. Clar, quan parlem
d’estalvi, parlarem del dèficit públic, segur que parlarem d’aquestes coses que
van deixar alguns governs anteriors, això està ja en el guió, vull dir, sortirà,
però el que sí és cert, és que la, com deia abans, l’última frontera de la
solidaritat són aquests ingressos que algunes famílies tenen com, en fi, quan
acaben els períodes de poder cobrar altres cotitzacions.
Nosaltres fem una proposta, que la tenen vostès a la moció. Perquè som
conscients que d’algunes de les mesures que han estat vostès prenent durant
aquest període, han portat, simplement, a què set-cents mil espanyols més
estiguin a les llistes de l’atur en tot just nou mesos. Per tant, com abans la
culpa de tot això es veu que la tenia l’anterior administració, podem posar de
manifest que es veu que no, perquè la culpa és de qui és, la culpa és d’un
sistema financer que al final haurem de rescatar, entre tots, per una sèrie de
raons que seria complex aquí de discutir, però, en tot cas, el que no podem
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fer, és deixar aquelles persones que menys recursos tenen, sense cap
possibilitat de tirar endavant un projecte mínim. Per tant, entenc, en algunes
situacions hi podem fer l’esforç d’abaixar aquests dèficits que n’hi ha hagut,
per diferents raons, el que no podem fer-ho és de la mateixa manera que s’ha
plantejat entre altres països i que els han portat a una situació de crispació
social i de ruptura social, que això sí que serà difícil reconstruir. Com tinguem
un problema social greu, perquè la gent al final no pugui ni anar a comprar el
que és més elemental, jo crec que tindrem un problema social molt greu.
Bé, què demanem, demanem que el govern mantingui el programa, segons
els criteris del Decret 1 del 2011, ampliant el pressupost i donant-lo
d’estabilitat.
Segon, instem al govern de l’Estat a un pla de xoc per a la creació d’ocupació,
especialment, als col·lectius més joves, que tots sabem quin índex d’atur
tenen. Instem a la Generalitat a fer públiques les convocatòries del 2012, de
les polítiques actives d’ocupació. A dia d’avui, encara no tenim cap
convocatòria del 2012. I demanem que aquests acords del Ple es traslladin a
l’Estat, a la Generalitat i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i
de les Corts Espanyoles. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament. Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, Plataforma por Cataluña votaremos favorablemente a las dos mociones,
pero queremos decir algo sobre la moción en la que hacen ustedes referencia
a la subida del IVA. Nosotros, desde Plataforma por Catalunya, siempre
hemos mostrado nuestra disconformidad sobre el aumento del IVA, ya sea en
el que se aplica la cultura, como en el que se aplica a cualquier tipo de
consumo. Consideramos que esta y otras medidas tomadas por el Gobierno
central, lo único que provocaran es un descenso aún mayor del consumo y
como consecuencia, el cierre de más comercios, sobre todo pequeños y
medianos, que son los que más se resienten de esta bajada del consumo. Ya
hemos visto que este primer mes de aumento del IVA, ha habido grandes
marcas y grandes superficies que no lo han aplicado, con lo que sus ventas
seguramente no se resientan, haciendo así aún más presión sobre el pequeño
comercio, que ha sido siempre la base de nuestro tejido económico.
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Muestra, una vez más, esta situación, que el modelo ultraliberal del Gobierno
del Partido Popular, sigue aplicando medidas que únicamente tienden a
favorecer a las grandes empresas e ir en contra del pequeño comercio, como
se vio con la medida de regulación de horarios comerciales. Pero por otro
lado, no podemos dejar de acordarnos, que el Partido Socialista también fue
quien anteriormente nos subió el IVA a los españoles.
Sr. Graells, siempre que traigan mociones de este tipo, contaran con nuestro
apoyo, pero claro, también es cierto que nos parece muy hipócrita que
ustedes traigan esta moción de repulsa a la subida del IVA y ustedes estén
aplicando esta media, en lo que a ustedes respecta, sin contemplaciones. Por
ejemplo, el gobierno formado por ustedes e Iniciativa por Cataluña, acaba de
aprobar, con el voto favorable del Partido Popular, la subida de precios en los
gimnasios municipales por la aplicación del nuevo IVA. Antes, en la moción,
hablan que la subida del IVA puede provocar cierres de cines o teatros vacíos,
totalmente de acuerdo, pero claro, entonces con la medida, cuando ustedes la
aplican aquí, qué nos quieren decir, que comportará también cierres de
gimnasios o gimnasios vacios.
Realmente, cuando se gobierna, entiendo que haya responsabilidades, pero
cuando ustedes tienen la oportunidad de hacer un gesto real, no lo están
haciendo, sólo son palabras, sólo son mociones, sólo son brindis al sol. Le
recuerdo que aquí son gobierno, no son oposición sólo para quejarse, son
gobierno y pueden actuar y tomar medidas. Vemos con la aplicación de la
subida del IVA en los gimnasios, que ustedes e Iniciativa per Catalunya hacen
lo mismo que el Partido Popular cuando gobierna.

Essent les 19.03 hores, s’incorpora a la sessió plenària la Sra. Meritxell Borras
i Solé, portaveu del Grup Polític Municipal de Convergència i Unió.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, votem favorablement de les dues mocions. Sobre la primera, ja hem
comentat aquí, en aquest Ple, havíem criticat la pujada de l’IVA i és
particularment també greu, amb el sector cultura, amb la indústria cultural, que
pràcticament amb aquesta pujada de 13 punts, l’aboca, doncs, a una situació
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molt difícil a tota la indústria cultural, que és feble i està en una situació difícil
estructuralment en aquest país.
I la segona, ho deia el Sr. García Mompel, en la seva intervenció, quan deia
que som pràcticament la última trinchera en molts aspectes i realment ho som
les administracions locals en aquests moments, perquè si a la situació de crisi
i l’atur estructural que ja patim en el nostre país, amb tres milions d’aturats de
llarga durada, li afegim, com s’han afegit, el Govern del Partit Popular i el de
Convergència i Unió aquí a Catalunya, retallades en les prestacions socials
com la sanitat o l’educació i si a sobre li afegim la cobertura social, doncs,
realment estem avocant a la població a la pobresa més absoluta i a una
situació molt difícil i que ens deixa molt lligats de mans i peus als ajuntaments,
per fer polítiques de contenció, per fer, com a mínim, aquestes polítiques de
contenció, d’aturar la sangria que suposa aquesta crisi. Per tant, ens sembla
que és una moció responsable, una moció que va en la línia de mantenir, com
a mínim, aquesta solidaritat, aquest coixí de protecció social per a la gent que
necessita un temps de transició entre la prestació i la trobada d’un lloc de
treball i, per tant, tot el nostre suport en aquesta moció i que sigui, bé, presa
en consideració per part del Congrés dels Diputats.

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

SRA. CLAR
La moció número 20 faré jo la intervenció i la 21 la meva companya, la
Meritxell Borras. Referent a la moció número 20, votarem favorablement al
punt número 1, votarem favorablement al número 2 i al número 5, i en contra
del 3 i del 4. I la veritat és que no podem deixar de dir-ho, que ens hem
quedats una mica parats, perquè vaig llegint la moció, vaig fent, doncs sí
senyor, doncs sí senyor i arribes al punt 3 i dius, ostres! però què em diu? No
és veritat, vostè ho sap perfectament, no pot parlar de paràlisi del govern de la
Generalitat de Catalunya perquè no és cert, no és cert, el govern de
Catalunya, en el seu moment, al mes de juliol, es va manifestar totalment en
contra d’aquesta pujada de l’IVA. No sé si sabrà vostè que, al mes de juliol, el
Conseller de Cultura va fer arribar una carta al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, sol·licitant-li que reconsiderés aquesta posició de
pujada de l’IVA, que amb això estaven matant la cultura. Vostè sap
perfectament quin ha estat el posicionament dels diputats, a Madrid, de
Convergència i Unió, respecte aquest punt.
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No podem parlar, com parla vostè en el punt número 3, com tampoc no
podem parlar, com parla vostè en el número 4. Vostè sap perfectament la
situació de crisi que tenim actualment, vostè sap que de l’any 2011 al 2012, la
reducció de la Conselleria de Cultura ha estat d’un 0,3%, vostè sap
perfectament que aquesta reducció s’ha aplicat bàsicament amb les retallades
a l’Administració i retallades amb equipament.
Vostè sap perfectament que s’han incrementat un 11,7% els diners destinats
als creadors, que s’han incrementat un 14,6% els diners destinats a les petites
empreses de l’àmbit i no sé si sabrà vostè, però suposo que sí ho sap, perquè
em consta que aquest tema el va seguint i és una persona que hi creu
firmament en la cultura i que l’interessa aquest tema. Vostè sap que el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha estat treballant amb
el sector, que ha tingut reunions, que estan mirant d’analitzar com afectarà
aquest increment en el costum de consum cultural que tenim en el nostre país,
quines mesures es podem portar a terme, per tal de minimitzar l’impacte
d’aquest increment, s’està assessorant al sector en aquest sentit i sap també
que estan cercant les formes per trobar nous públics consumidors de cultura.
El punt número 3 i el punt número 4 és fer crítica per fer crítica, quan vostè és
coneixedor perfectament de la situació i de les actuacions que ens ha portat
terme des del govern de la Generalitat de Catalunya. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Popular. Sí? Sra. Borras, d’acord.

SRA. BORRÀS
Per al posicionament respecte a l’altre moció. En primer lloc, agrair el fet que
se’ns hagi acceptat les esmenes que hem presentat i que, per tant, en aquest
sentit, doncs creiem que s’ha matisat d’alguna forma aquesta moció i que és
positiu.
Nosaltres creiem que el programa PREPARA, des del seu inici, també una
mica, hem de dir, com el programa PRODI en el seu moment, no deixa de ser,
en certa manera, un pedaç, un “parche” que diríem, una situació, un increment
de desocupació de llarga duració i de destrucció continuada de l’ocupació i
que, per tant, en aquest sentit, és un element que la seva eliminació és
evident que no és positiu, la seva eliminació no és positiva o la seva reducció,
però també és evident que, amb els recursos que en aquests moments s’han
donat, en aquest cas, a qui ha de fer seguiment d’aquestes persones, amb
una monotorització individualitzada a totes i cadascunes, sabent que les

…/…

94

polítiques actives d’ocupació s’han retallat un 56%, es tant com demanar
l’impossible.
I per tant, en aquest sentit, nosaltres creiem que si aquest programa ja per si
sol és un mica un pedaç, al retallar a sobre aquestes polítiques actives
d’ocupació que permetrien fer aquest acompanyament individualitzat de les
persones, encara dificulta molt més, doncs que aquest programa acabi
facilitant que aquestes persones, no només tinguin uns diners per a la seva
subsistència, sinó que puguin tenir veritablement una opció de trobar feina i
aquest és l’objectiu que hauríem de perseguir tots.
I per tant, en aquest sentit, també entenem que seria necessari que el govern
central, doncs empenyés al màxim, per fer unes polítiques a curt termini del
que seria la creació d’ocupació i sobretot en aquells àmbits en els quals,
doncs està més necessitada la gent jove, amb un índex d’atur de l’entorn del
50% o les persones com són, doncs totes les que estan en aquest programa,
al cap i a fi, doncs d’aturats de llarga duració.
Per tant, nosaltres celebrem, doncs que hagin, per dir-ho d’alguna manera,
que hagin acceptat les nostres esmenes, entenem que aquest programa no
acaba de complir amb el que nosaltres creiem que seria necessari que donés
resposta i aquesta és una realitat, per tant, en aquest sentit, nosaltres
votaríem favorablement aquesta moció, tot entenent però que aquest
programa, al cap i a fi, tampoc és el que estrictament desitjaríem tots plegats.
Gràcies.

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

SR. DEL RIO
Sí gracias Sra. Alcaldesa. Desde el grupo municipal del Partido Popular, nos
parece muy bien que se preocupen ustedes por la cultura, pero luego no
observamos ese interés reflejado en descuentos y bonificaciones en
ordenanzas fiscales y precios públicos que ustedes proponen. Esperamos y
seguro que dado su interés, pues será así, que en las próximas ordenanzas y
precios públicos incluirán ustedes esas bonificaciones y descuentos, que
permitirán a nuestros ciudadanos el acceso a la cultura, pero que cuando lo
pide el Partido Popular mediante alegaciones, ustedes siempre lo votan en
contra.
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Y cuando hablamos de cultura hay que diferenciar entre aquellos artistas que
a duras penas pueden trabajar por falta de recursos, de aquellos otros que,
viviendo de lujo, reclaman subvenciones. Creemos que no hay que
subvencionar películas, por ejemplo de un señor como Luís Tosar, que gana
250.000 euros por película, que es lo que ganaría, por ejemplo, el Sr. Belver
en cuatro años. Tampoco hay que subvencionar películas de un señor, Javier
Bardem, que gana 6 millones de euros por película, que es lo que ganaría la
Sra. Alcaldesa, por ejemplo, en 78 años de trabajo. Ni hay que subvencionar a
un señor, como ejemplo, Antonio Banderas, que gana 8,7 millones de euros
por película, que es lo que ganaría el Sr. Salmerón en 126 años con su sueldo
actual. Tampoco creemos que haya que subvencionar a una señora como
Penelope Cruz, que gana 4 millones de euros por película, que es lo que
ganaría cualquier concejal de la oposición de este Ayuntamiento en 195 años.
Por qué hay que subvencionar una película, en donde actúa el Sr. Coronado,
cuando por actuar en ella cobra 200.000 euros y resulta que no llega ni a
recaudar esa cantidad en taquilla. Creemos que ¿a caso no sería más justo
que se bajaran todos ellos su caché? De esa forma seguramente y
suprimiendo ese tipo de subvenciones, quizás habría para obras y actores que
realmente lo necesitan y no estos señores. No creemos que haya que
subvencionar obras donde esos autores y otros, ganan un millón de euros por
capítulo, como el Sr. Imanol Arias en la serie “Sálvame” o la Sra. Mercedes
Milà. Y es curioso escuchar críticas de un Sr. Bardem por la subida de
impuestos, cuando resulta que el Sr. Bardem paga sus impuestos en Estados
Unidos, por qué le tenemos que subvencionar películas a este señor.
Todos los ciudadanos, excepto los que he mencionado y algunos más, nos
estamos apretando el cinturón ante la situación de crisis económica que
padecemos. Ciudadanos, administraciones y entidades debemos ser
conscientes que la cultura de la subvención por la subvención ya no es
posible, España ahora no se lo puede permitir. Y como ya hemos indicado, la
subida del IVA es una medida que será transitoria, que será provisional y que
será revisada cuando la situación económica mejore.
Por último indicar, que si bien es cierto que el IVA cultural ha subido, también
lo es que esa subida no ha sido generalizada, ya que por ejemplo los servicios
que prestan entidades públicas, como museos de titularidad estatal o
autonómica, están exentos de IVA y que instituciones sin ánimo de lucro
mantienen el tipo reducido. Y se ha adoptado esta medida, sencillamente,
porque hace falta dinero, porque las cosas no son gratis y por qué ahora hay
que pagar el gratis total de hace unos años. Por ello votamos en contra de la
moción.
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Respecto al Plan PREPARA, fue creado en febrero de 2011 y iba dirigido a
parados que habían agotado la prestación o subsidio y que no contasen con
fuentes de ingresos suficientes, consistía en una ayuda de 400 euros
mensuales. Ese programa fue prorrogado en dos ocasiones y a pesar de que
era obligatorio realizar un informe de evaluación antes de cada prórroga, el
anterior Gobierno, no lo hizo. Ahora el actual Gobierno lo ha llevado a cabo y
el resultado ha sido un auténtico desastre.
Se acogieron al Plan, 500.859 persones, de las cuales 370.000 ya han
finalizado el programa. Las personas que recibieron las ayudas, prácticamente
no realizaron ningún curso de formación para reincorporarse al mercado
laboral, cuando esa era la finalidad del Plan, formarse para reincorporarse al
mercado laboral. Sólo el 7% de los beneficiarios recibieron acciones
formativas y menos del 2% participó en acciones de impulso al
emprendimiento. El 36% no acudió a la tutoría individual que constituye el
primer paso para el diseño de un itinerario personalizado de inserción. El 70%
de la 307.000 personas que concluyeron el programa, no se reinsertaron en el
mercado laboral, sólo el 18% logró colocarse trabajando más de dos meses y
sólo el 0,95% logró un contrato indefinido.
Del informe de evaluación se pone de manifiesto que la mayoría de los
beneficiarios no consiguió ningún empleo y que las acciones realizadas en el
marco del programa para mejorar la empleabilidad, fueron limitadas y
deficientemente seleccionadas. Esos resultados mostraban la necesidad de
que había que reformar el programa PREPARA, ya que no se habían obtenido
los resultados para los cuales fue creado. De esa forma, los mecanismos que
hemos llevado a cabo, pretenden mejorar su eficacia como mecanismo de
inserción en el mercado de trabajo, a la vez que proteger a las personas más
necesitadas.
Así el nuevo Plan PREPARA pasa de 400 a 450 euros al mes para los
parados con más cargas familiares o parados de larga duración. Se aplican
las recomendaciones del Tribunal de Cuentas respecto a solapamientos que
se daban entre el Programa y algunas rentas asistenciales. Se exige al
beneficiario que durante los seis meses que recibe la ayuda económica,
participe en los cursos de formación propuestos y también se exige que, en
caso que reciba una oferta de trabajo adecuado a su capacidad, tenga la
obligación de aceptarla. Creemos que el Plan PREPARA actual, corrige los
fracasos de los anteriores y sirve para ayudar a quien más lo necesita. De ahí
que incluso hayamos incrementado, como he dicho anteriormente, de 400 a
450 euros la ayuda económica que reciben las personas beneficiarias. Por ello
votamos en contra de la moción.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, suposo que el Sr. García Mompel, Sr. Graells, qui comença? Sr.
García Mompel? Vinga, recordo que són cinc minuts entre els dos.

SR. GARCÍA MOMPEL
No, no, simplement, jo crec que han quedat clares les posicions, el programa
PREPARA, quan es fa una avaluació i normalment la fa el Govern actual,
evidentment li resulten uns números, no es faci trampes, el 85% és cert que
s’ha augmentat, en alguns casos, però el pressupost s’ha reduït, perquè
estem deixant a molta més gent fora, per tant, no vengui fum.
L’avaluació ja veurem com la faran, perquè com deia alguna portaveu, en
parlava anteriorment i és cert, per fer un seguiment d’aquests parats i d’aquest
programa es necessita estructura i l’estructura està, avui per avui, malgrat
alguns ajuntaments, com el de l’Hospitalet, fins ara l’ha mantingut, està
desapareixent en molts ajuntaments. Però aquests programes que es van
crear per donar formació en gran part i fer seguiment de polítiques actives
d’ocupació, durant els anys 80, durant la brutal crisi que va haver-hi
d’ocupació en aquella època, al final, com sempre passa, són els ajuntament
els que tenim els veïns a les persones i als qui es demanen solucions.
Per tant, vostès li poden donar les voltes que vulguin i dir que han incrementat
no sé què, la realitat és que s’ha reduït aquest pressupost i no sé com faran
aquesta avaluació, els hi torno a preguntar, perquè serà difícil. El que és
realment important, el realment important en aquest programa, cregui’m, és
que està donant recolzament a determinades famílies que no tenen altres
ingressos i que, a més a més, també consumeixen i també paguen IVA i, per
tant, el consum també és un factor d’increment econòmic.
Jo crec que vostès estan en una línea determinada, pensant que els parats,
doncs tenen el seu pensament sobre les qüestions del mercat de treball,
pensant que molta gent ha estat allà, no sé com ho explicaran, però si han
estat allà a la “sopa boba” i que, doncs que retallem el programa i ja veurem
què passa, no? molt en la seva línia política de liberalisme total i que cadascú
s’espavili com pugui. Però la gent que creiem en un altre model i, per això
presentem la moció, estem disposats a donar oportunitats a la gent i creiem
que l’anterior programa era un encert, malgrat es pugui reformar, evidentment,
però no deixant a un important número de persones fora del dit programa.

SR. GRAELLS
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Sí, ràpidament, el Sr. Juan Carlos del Río, a mi em recorda a aquells
estudiants, que quan els hi feies una pregunta, no la sabien i s’enrullaven com
una persiana per dissimular i no dir tal. Vostè no ha parlat de res de la pujada
del IVA, del 8 al 21%, un 13%, digui’m qui ho aguanta això, que li pugin els
impostos en un 13%, vostès que parlen tant de com s’havien ofegat als
ciutadans i, per tant, aquesta és la realitat, això es ofegar un sector i, a més a
més, quan fa el rotllo aquest, miri les contradiccions, perquè inicialment, vostè
en parla que no fem bonificacions i despues critica el gratis total, en qué
quedamos, el gratis total de antes era malo pero ahora pide que el
ayuntamiento bonifique para que vaya también el gratis total. Analice sus
intervenciones, porque usted entra en unas contradicciones tremendas.
A la Sra. Anabel Clar, jo li reconec que potser algunes coses del redactat es
podrien matisar, però també li diria a vostès que en les seves intervencions
també es podrien matisar molts dels disbarats que vostès han dit i que jo, des
de que estic en aquest Ple, he sentit respecte a polítiques educatives i altres
qüestions.
I al Sr. Ordóñez, dir-li que, evidentment, els poliesportius que no gimnasos,
són poliesportius, estan gestionats per empreses o entitats sense ànim de
lucre i que, com qualsevol empresa o com el propi Ajuntament gestionant un
teatre municipal, ha de fer quadrar els comptes. Si tu has de liquidar més IVA,
pots fer, o ho repercuteixes en el preu o fiques més inversió per repercutir
aquest IVA i és així. I després, aquí és una qüestió de prioritzar, vostè ha
parlat dels preus del teatre, ja veurem en què es repercutirà o no, el que sí és
cert, és que la major part d’oferta cultural, gràcies a l’aposta que fa
l’Ajuntament per garantir l’accés de la cultura, en molts casos són preus molts
populars, els preus del teatre joventut i aprofito per fer publicitat, són molts
populars comparats amb altres teatres i, a més a més, en molts casos, fem
activitat cultural totalment gratuïta, en aquest sentit.

SRA. ALCALDESSA
Bé, han finalitzat. M’havien demanat, Sr. Ordóñez, Sr. del Río, Sr. Salmerón.
No, no, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, Sr. Graells, torno a dir-li el què li he dit, a mi em sembla molt bé que el
teatre sigui gratuït i es facin moltes coses i amb això no tindrem cap discussió,
però clar, el que sí diem és que precisament això, si tant critiquem una
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mesura, vostè ho ha dit, la posició seva es repercutir-s’ho, en aquest cas, en
els poliesportius municipals o com vulgui dir-li, gimnàs o poliesportius, s’ho
acaba repercutint a la gent, o sigui, que és molt hipòcrita el que considerem,
és que si ens queixem d’una cosa, desprès nosaltres mateixos l’apliquem.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, tres cosetes. Primer, sobre el tema que deia el Sr. del Río de la moció 21,
que havia estat un fracàs el pla PREPARA, a ver, esto algunos ya se lo
dijimos, el grupo de Izquierda Unida ya lo dijo en el Congreso, cómo va usted
a garantizar que haya formación para tantos parados, si también ha reducido
la aportación a la formación y los recursos de la administración pública para
hacer formación a las gentes sin trabajos, a los desempleados, por tanto,
evidentemente, que no han podido todos, seguramente, desconozco la cifra
que usted daba, pero evidentemente que no se ha podido dar formación,
porque ustedes también han recortado la formación ocupacional. Por tanto,
era un brindis al sol, estaban ustedes condicionando a la formación
ocupacional, pero no estaban ofreciendo formación ocupacional a la gente
desempleada, por tanto, estaba condenado evidentemente, en ese sentido.
Pero algo hay que hacer, a la gente que se le acaban los 400 euros y no se
está generando empleo y se sigue destruyendo empleo, alguna solución
habrá que darle, digo yo, y ustedes son los que gobiernan en el gobierno del
Estado.
En segundo lugar, hombre, la intervención que hacía usted de Bardem,
Pelenope Cruz, oiga, no mezcle churras con merinas, a mí el sueldo de
Bardem o de Penelope Cruz me importa muy poco, me importa muy poco, lo
que está defendiendo esta moción que presentaba el Partido Socialista y que
nosotros apoyábamos, es que si ya está mal el consumo en general por la
situación de desempleo y las dificultades sociales, el consumo cultural está
especialmente mal, evidentemente, porque la gente prioriza otro tipo de
consumo. Y por tanto, hay gente que vive y que come de la cultura, de lo que
escribe, de la música que hace, de lo que realiza, que cada vez lo va estar
pasando peor y usted lo que tiene que hacer, con el sueldo de Javier Bardem
o la Penélope Cruz o la Norma Duval, porque del PP usted no ha nombrado a
ninguno, parece que estos se han bajado todos el sueldo, solamente ha
nombrado a los progresistas, lo que tiene que hacer usted es hacer una
reforma fiscal, para tributen más a hacienda las grandes fortunas, que no
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quieren hacerlo, eso es lo que tienen que hacer, que paguen más impuestos
Javier Bardem, Penélopez Cruz y la Norma Duval también, por supuesto.

SRA. ALCALDESSA
No sé si Convergència i Unió vol afegir alguna cosa, pregunto ¿no? Sr. del
Río.

SR. DEL RIO
Si gracias. Si es que lo que no quieren es pagar impuestos, esta gente, por
eso los pagan fuera, como el Sr. Bardem que viene aquí a protestar cuando
subimos los impuestos, pero claro, es que los paga en Estados Unidos, que
eso ya es de perogrullo.
Evidentemente, usted criticaba, Sr. Mompel, la evaluación que se ha hecho
del Plan PREPARA, quizás si ustedes hubieran hecho las dos evaluaciones
que era obligado hacer, pues hubiéramos comparado, pero es que el
problema es que ustedes no hicieron y era su obligación hacerlas, por lo tanto,
este es el único que tenemos.
Y Sr. Graells, usted me recuerda a aquellos estudiantes que cuando el
profesor les hace una pregunta de examen, como sabe qué contestar, sale
por peteneras y contesta cualquier otra cosa, y contesta lo que le interesa y
dice, si cuela, cuela. Es evidente que a usted no le interesa, bueno, cuando
dice, oye es que ustedes, en nueve meses, han llevado a medio millón de
personas al paro. Si usted coge el periodo en que ustedes gobernaban, eso
resulta que esos 2 millones de parados, salen a 750 mil parados en nueve
meses, eso usted, claro, ese dato como no le interesa, como es un mal
estudiante, pues no lo pone en el examen.
Usted tampoco dice que, cuando entró en el gobierno, tenía una deuda
pública del 33% y esa deuda pagaba sus intereses del 33%, pero nos dejó un
Estado donde la deuda pública es el 67%. Claro, ahora, los intereses son
más, porque la cantidad a deber es mayor, eso tampoco, como usted es mal
estudiante, no lo pone en su examen. Igual que no pone en el examen que
debido a ese 67% de deuda, hay pagar 30.000 millones de euros cada año de
intereses, sólo de intereses, si cogiéramos los 30.000 millones de euros que
pagamos sólo de intereses y lo pudiéramos destinar a políticas activas de
empleo, pues seguramente la cosa variaría, pero claro, el gratis total, hecho
del Partido Socialista nos ha llevado también a estas consecuencias, usted,
como mal estudiante, eso en el examen, pues no lo ha puesto. Bien,
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evidentemente, yo le invito a que repita el examen y apruebe en la siguiente
reválida.

SRA. ALCALDESSA
Bé, a veure, jo crec que el tema està suficientment debatut, també le digo una
cosa, Sr. del Río, a ver también, porque me parece que cuando hablamos de
los temas, hablamos de una forma muy frívola y creo que hay que hablar,
cuando hablamos de parados, hay muchos dramas detrás de ese número de
parados que usted está diciendo. Y hablar cuando hablamos del IVA de la
cultura, estamos hablando de lo que paga el ciudadano normal y corriente, no
estamos hablando de lo que cobra el Sr. Bardem o el Sr. Banderas o la Sra.
Penélope Cruz, mire, es que ni hablamos de subvenciones, a ver, no
mezclemos, no sé si estos señores reciben o no reciben subvenciones, desde
luego no será por lo que hace el Ayuntamiento de Hospitalet para darles
ninguna subvención.
Y hablemos de, a ver, yo creo que aquí tenemos que hablar de lo que al
ciudadano realmente le preocupa y lo que le preocupa al ciudadano es que
durante muchos años de democracia hemos conseguido que el acceso a la
cultura y el acceso al deporte y el acceso a muchísimos servicios, está
democratizado y da igual la condición económica de una familia, para tener
acceso a un teatro o tener acceso a un centro cultural o tener acceso a una
escuela de música o tener acceso a tantos y tantos servicios que están
haciendo directamente los servicios municipales o que están haciendo, por
ejemplo, las entidades de la ciudad.
Y si queremos hablemos de las subvenciones que da el Ayuntamiento de
Hospitalet, por ejemplo, al taller de Pubilla Casas, que usted sabe
perfectamente el trabajo que está haciendo, o hablemos del trabajo que están
haciendo, pues las collas sardanistas de la ciudad, en beneficio de la cultura
de este país, o hablemos, si quieren, de las entidades de cultura popular y el
trabajo que están haciendo en esta ciudad, o hablemos de tantas y tantas
cosas que se están haciendo en esta ciudad, gracias al esfuerzo y la
colaboración de todos.
Y yo entiendo que, hombre, hay cosas que son incómodas, yo lo entiendo y
que, hombre, es verdad que a veces, bueno, pues a determinados gobiernos,
bueno, pues les interesa hablar poco de lo que hacen y hablar de otros temas
que quizás no son los que le preocupen tanto a la ciudadanía. Pero yo creo,
sinceramente, que el tema del IVA de la cultura, es un tema que afecta a los
ciudadanos y a ciudadanos de nuestra ciudad, por supuesto, o lo que afecta a
la subida del IVA de los temas deportivos que, por cierto, decirlo, paréntesis,
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nos obliga la Ley, nosotros no podemos hacer otra cosa que repercutir
obligatoriamente, porque el IVA lo impone el Estado, no es una voluntad del
gobierno de esta ciudad y si pasamos del 8 al 21%, pasamos del 8 al 21%,
nos guste o no nos guste, en todo caso, cuando lleguen las ordenanzas
fiscales, ya hablaremos de cuáles son las cuotas para el año que viene, pero
a mitad de ejercicio, de la forma que se han hecho las cosas, no tenemos otro
remedio que aplicar lo que la Ley, en este caso, nos obliga.
Y podemos hablar de tantas y tantas cosas que afectan a los ciudadanos y
que le preocupan a la gente, podemos hablar de cómo ha empezado el curso
escolar, con 30.000 alumnos más y 3.000 profesores menos, con menos
recursos, podemos hablar de las becas, podemos hablar de tantas y tantas
cosas que afectan realmente a los ciudadanos. El Sr. Graells y el Sr. García
Mompel hablaban de dos cuestiones, del IVA cultural y hablaban de una parte
de los planes de ocupación, los planes de formación, que se estaban
haciendo en este país y que en estos momentos, desgraciadamente, también
se están viendo recortados, porque los diferentes gobiernos así lo han
decidido. Y, hombre, a ver, y podemos seguir así, oiga, pues como esto lo
deciden unos gobiernos y alguien nos decía, oiga, pero ustedes también son
gobierno, por tanto, hombre, hagan algo y, hombre, el Ayuntamiento de
Hospitalet, que nadie se engañe, no podremos, de ninguna forma, suplir todo
aquello que recorta el gobierno del Estado y el govern de la Generalitat, no
podremos, porque después tendremos que cuadrar las cuentas y tendremos
que dar cuenta de lo que hemos hecho o no hemos hecho a los ciudadanos.
Ahora, es cierto, y yo estoy de acuerdo con alguna intervención, es el
momento de priorizar y de decidir que, a pesar de que el govern de la
Generalitat de Catalunya ha decidit, tranquil·lament, pel seu compte, perquè
no pot o perquè no vol o pels motius que siguin, no continuar amb alguns
equipaments en aquesta ciutat, el govern de la ciutat ha decidit que continua
tirant endavant i ho estem fent amb l’equipament cultural de blocs La Florida,
que entenem que és necessari, que és prioritari i que, malgrat el govern de
moment no garanteix el seu finançament, l'Ajuntament de l'Hospitalet tira
endavant. O com per exemple, i ho anuncio aquí, perquè ho sap el govern de
la Generalitat, que malgrat l’equipament del cinema Romero, per a joves i
infants, al barri de Colblanc-La Torrassa, no està assegurat el seu
finançament, l'Ajuntament ha decidit tirar-ho endavant.
I això és prioritzar i això és decidir que, malgrat la crisi, malgrat tots els
problemes econòmics que hi ha en aquesta ciutat, la crisi no la poden pagar
els joves i els infants i no poden ser els ciutadans els únics que paguin la crisi
econòmica. I ja sé que els temes són molts complexes, que la situació és
difícil i que segurament, doncs hi ha molts temes a sobre de la taula que hem
de treballar, però, a veure, jo crec que no podem frivolitzar davant, ni dels
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aturats, ni davant de les necessitats que molts col·lectius, sobre tot els infants
i els joves, si no som nosaltres, si no és l’administració pública, difícilment
ningú els defensarà. Per tant, penso que, en fi, val la pena que tots fem un
esforç, que tots, quan parlem i quan tenim la possibilitat de fer algunes
intervencions, doncs mesurem bé quin és el nostre discurs.
Bé, hem finalitzat aquestes mocions del Partit dels Socialistes de Catalunya,
passem ara a les mocions del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 20 i 21; adoptantse els següents acords:

INSTANT EL GOVERN DE L’ESTAT A APLICAR L’IVA
MOCIÓ 20.REDUÏT AL CONJUNT DE L’ACTIVITAT CULTURAL.
ATÉS que en el darrer conjunt de mesures adoptades pel govern de l’Estat
s’ha produït un atac a la cultura que posa en perill bona part de l’activitat
escènica, musical i cinematogràfica del país, en uns moments enormement
delicats per aquests sectors, fruit de la crisi econòmica actual.
ATÉS que la decisió d’aplicar l’IVA general a les entrades de teatres, auditoris
i cinemes, provoca un salt de tretze punts en aquest impost, és a dir, que
passen del 8% al 21%. Al considerar el consum cultural com un bé de luxe, el
Govern de l’Estat està demostrant el concepte que té de la cultura: a partir del
passat 1 de setembre la cultura espanyola es la que té un IVA més alt de tota
l’eurozona.
ATÈS que aquest increment, si es trasllada al preu final de les entrades,
provocarà una caiguda de públic indiscutible, i és impossible d’assumir per
part dels operadors ja molt tocats per la crisi econòmica actual, la qual cosa
pot implicar desaparició d’empreses i en pèrdua de llocs de feina.
ATÉS que la iniciativa no té en compte la importància d’aquest sector, que
més enllà del seu paper econòmic, garanteix un dret bàsic de la ciutadania,
l’accés a la cultura. Sobta, a més, la contradicció de la decisió del govern de
continuar protegint una part de la producció cultural (llibres i premsa) a la qual
s’aplica l’IVA reduït del 4% i que, en canvi, es passi a l’IVA general del 21%
l’accés al teatre, la música (disc i música en directe) o el cinema.
ATÉS que aquesta mesura significa un atac directe a la cultura en dues
dimensions igualment importants: per una banda afebleix i probablement
condemna a la desaparició a molts operadors culturals, disminuint la capacitat
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de producció del sistema cultural català; per una altra empitjora i dificulta la
democratització de la cultura, és a dir, el dret d’accés als bens i produccions
culturals reconegut en tot l’ordenament jurídic nacional i internacional.
L’augment de l’impost se suma a una reducció dràstica dels pressupostos
públics, cosa que significa un retrocés que fa impossible consolidar la cultura
com a bé fonamental de la ciutadania i com a sector econòmic amb valor.
ATÈS que, molt probablement, es produirà una disminució en la recaptació del
propi impost, que serà el producte d’una previsible contracció de la demanda:
de cinemes tancats, de teatres buits, de concerts sense públic no es pot
recaptar res.
El grup municipal del PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents ACORDS:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun
dels punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:

a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 5 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Bas i Cañizares;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
PRIMER.- Instar el govern de l’Estat a aplicar l’IVA reduït al conjunt de
l’activitat cultural, atesa la importància estratègica d’aquest sector a l’hora
de garantir un dret bàsic dels ciutadans: l’accés a la cultura.

b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 5 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Bas i Cañizares;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Donar suport a totes les mesures que impulsin el conjunt
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d’associacions de creadors i empreses culturals que persegueixin el mateix
objectiu.

c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 17 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 9 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents a
aquesta sessió i que literalment diu:
TERCER.- Denunciar la paràlisi del govern de Catalunya i la disminució de
recursos adreçats a la cultura, tot exigint-li una posició inequívoca de
rebuig a la decisió del govern espanyol.

d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 17 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 9 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents a
aquesta sessió i que literalment diu:
QUART.- Instar el Conseller de Cultura i el Govern de la Generalitat a
defensar les següents mesures:
- Rebutjar la decisió del govern de l’Estat i instar a la seva rectificació.
- Elaborar un Pla de Xoc per a la cultura catalana que permeti fer front a
l’impacte de la crisi econòmica, i garanteixi la sostenibilitat d’un dels pilars
bàsics del nostre país, avui greument amenaçat.
- Convocar una taula de negociació entre les diferents forces polítiques per
tal d’analitzar la situació, i consensuar actuacions conjuntes de totes les
institucions del país.

e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
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dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 5 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Bas i Cañizares;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords als diferents grups parlamentaris
representats al Congrés dels Diputats, als diferents grups parlamentaris al
Parlament de Catalunya, i a la Conselleria de Cultura del Govern de
Catalunya.

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat
aprovada pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.

MOCIÓ 21.- INSTANT EL GOVERN DE L’ESTAT A QUÈ AMPLIÏ LA
COBERTURA DEL PROGRAMA PREPARA A TOTES AQUELLES
PERSONES QUE S’HI PODIEN ACOLLIR SEGONS EL REIAL DECRETLLEI 1/2011, D’11 DE FEBRER.
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 de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i
amb 5 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Bas i Cañizares; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÉS que el passat 24 d'agost el Govern de l'Estat va aprovar el Reial Decretllei 23/2012, pel qual es prorroga el programa de requalificació professional de
les persones que esgotin la seva protecció per atur (PREPARA), que per una
banda incrementa la quantia de les ajudes del programa fins al 85% de
l'IPREM per a aquells beneficiaris amb tres o més persones al seu càrrec,
però per altra banda, exclou a la immensa majoria de persones joves o
vulnerables que tenen especials dificultats.
ATÉS que, tenint en compte que a Catalunya, al mes de juliol hi havia 614.792
persones en situació d'atur, fet que és el principal problema del país, com
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demostra l'última Enquesta de Població Activa que posa de manifest el
dramàtic augment de la desocupació i, per sobre de tot, l'increment del
nombre d'aturats de llarga durada i el de les llars amb tots els seus membres
en atur. A més a més, a Catalunya es calculen unes 100.000 llars sense
ingressos. A tot això cal afegir l'alta taxa d'atur juvenil i la cada vegada més
baixa taxa de cobertura de les persones aturades, és a dir, l'increment
d'aquelles persones que no perceben cap prestació i no tenen cap ingrés.
ATÈS que les polítiques desenvolupades pel Govern de l'Estat des de gener
de 2012, lluny de resoldre el problema de l'atur, l'han agreujat amb:
L'aprovació de la reforma laboral, que en abaratir i facilitar
l'acomiadament ha provocat l'acceleració de la destrucció d'ocupació de
manera insuportable.
La retallada de les polítiques actives d'ocupació als Pressupostos
Generals de l'Estat per al 2012, que, a Catalunya, ha provocat la reducció de
271 milions d'euros em aquesta partida, és a dir, un -58%. Aquesta retallada
ha significat la pràctica supressió de les polítiques d'ajuda a les persones
aturades en la recerca de feina, ja que afecten els programes d'orientació,
formació i requalificació. Tot això en contra de les recomanacions del Consell
Europeu.
L'aprovació del Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat retalla de
manera descomunal la protecció dels desocupats en suprimir subsidis
especials per als més grans de 45 anys, en elevar l'edat de 52 a 55 anys, i
expulsa de la Renda Activa d'Inserció a pràcticament el 90% dels seus
beneficiaris. Centenars de milers de desocupats es poden veure sense cap
protecció en els propers mesos.
Per últim, l'aprovació del ja esmentat Reial Decret-llei 23/2012, de 24 de
agost, pel que es prorroga i reestructura el programa PREPARA, el qual no
és, realment, una pròrroga sinó un instrument que utilitza el Govern de l’Estat
per deixar d’aplicar-lo a molts dels que més el necessiten, penalitzant
greument els joves i els més vulnerables que, en no poder fer-se càrrec del
seu habitatge, han hagut de tornar a viure amb els seus progenitors, la qual
cosa està significant una sobrecàrrega per a la ja migrada economia familiar.
Però també aquest nou Reial Decret-llei també deixa fora de l’ajut a qualsevol
aturat de llarga durada amb un sol fill; a qualsevol aturat sense família, encara
que estigui en la indigència, a tots els aturats que han tingut contractes
temporals i a les més de 583.000 famílies amb tots els seus membres a l’atur.
ATÉS

que

les

polítiques

en

matèria

d'ocupació

i

protecció

social
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desenvolupades pel govern de la Generalitat també estan significant una
baixa cobertura de les persones més vulnerables i dels aturats i aturades
sense cap prestació:
•

Les restriccions en l'accés al programa de Renda Mínima d'Inserció,
així com el retard en el reconeixement de la prestació.

•

La reducció de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya, que
implica a partir de setembre que les OTG no podran fer moltes accions
d'orientació i suport a la recerca de feina a les persones aturades, per tant, no
podrà donar sortida als requeriments que estableix el programa PREPARA.

•
La inexistència de cap convocatòria fins al setembre de 2012 adreçada
a les entitats, ajuntaments i/o centres col·laboradors de la Generalitat en
matèria de polítiques actives d'ocupació.

ATÉS que, per tot això, les polítiques tant del govern de l'Estat com de la
Generalitat estan abocant Catalunya a un alt risc de fractura social: més atur,
menys protecció, menys drets, i contra tota recomanació comunitària, menys
polítiques actives per afavorir l'ocupabilitat i la protecció de les persones
aturades.
VIST que, en aquest context, la continuïtat del programa PREPARA tal i com
havia estat concebut és una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha
propiciat la millora de l'ocupabilitat de més de 450.000 desocupats, tot i que,
en el context actual de manca d'ofertes, ha fet difícil la inserció de les
persones que hi participen. El programa es basa en una combinació de
mesures actives d'orientació, formació i requalificació alhora que facilita una
ajuda de renda a la persona aturada i acaba essent l'única font de
subsistència dels ciutadans que esgoten la desocupació i que no tenen res
més que aquests 400 € per poder subsistir.
El grup municipal del PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Instar el Govern de l'Estat a què, amb la finalitat de garantir la
transició a l'ocupació, aconseguir una major coordinació entre les polítiques
actives d'ocupació i les ajudes econòmiques d'acompanyament i evitar
l'exclusió social, ampliï temporalment, la cobertura del programa PREPARA a
totes aquelles persones que s'hi podien acollir segons el Reial Decret-llei
1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a
l'ocupació i la requalificació professional de les persones aturades. Així mateix
en faci l'ampliació pressupostària per tal de dotar el programa d'estabilitat. I
porti a terme una reforma a fons, comptant amb el conjunt d’administracions
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públiques, els interlocutors socials en el marc del diàleg social i els grup
parlamentaris, del segon pilar del sistema de protecció social per desocupació,
que s’acompanyi dels recursos suficients i que en tot cas, garanteixi la gestió
tant de les polítiques actives com de les passives per part de les CCAA.
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a aprovar amb la major celeritat possible,
i un cop consultats els interlocutors socials, les CCAA i els grups
parlamentaris, un Pla de Xoc per a la creació d’ocupació a curt termini,
especialment adreçat als joves.
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a publicar urgentment i resoldre
urgentment totes les convocatòries pendents adreçades als ajuntaments i
entitats per donar suport a les persones aturades, especialment als col·lectius
amb especials dificultats: programes d'orientació, formació, ocupació i inserció
laborals.
QUART.- Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la
Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i
del Parlament de Catalunya.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit
Popular, números 22, 23 i 24, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que la presentació la farà el Sr. del Río, el Sr. Senen,
vostès mateixos fan la intervenció en l’ordre que estimin oportú. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Yo hablaré de la moción 22 y la moción 24, y de la
moción 23 luego ya hablará el Sr. Senen.
En diciembre de 2010, el grupo socialista en el Ayuntamiento presentó una
moción, donde se solicitaba al gobierno central la inclusión en el nuevo
Reglamento de extranjería, de un informe municipal sobre las infracciones
contra la convivencia e incivismo cometido por personas extranjeras. Esa
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moción fue aprobada con los votos a favor tanto del Partido Socialista, como
de Convergència i Unió y Partido Popular.
En esa fecha, el Partido Socialista era quien gobernaba en el gobierno central
y decidió no incluir esa petición en el nuevo reglamento y, por tanto, fue
rechazada la propuesta. Ahora que ha cambiado el gobierno central,
consideramos que es conveniente volver a realizar la misma petición a este
nuevo gobierno, si bien la moción que hoy presentamos es más precisa que la
que presentó en su día el Partido Socialista, ya que aquella se refería a un
informe realizado por el Ayuntamiento que contemplase las infracciones de las
ordenanzas municipales, que regulan la convivencia y el civismo en sentido
general, mientras que ahora la propuesta que realizamos, desde el Partido
Popular, se refiere únicamente a los casos graves de incivismo.
Además la propuesta que en 2010 presentó el grupo socialista, hablaba de la
necesidad que el Ayuntamiento emitiese ese informe, mientras que ahora, no
sólo insistimos en esa necesidad, que también, sino que ese informe sobre
comportamientos graves que alteren la normal convivencia y el civismo de la
ciudad, sea vinculante para la concesión de los permisos de residencia
temporal, por razones de arraigo y reagrupamiento familiar.
Respecto a la moción que hace referencia al estado de seguridad en la
ciudad, llevamos muchos años en Hospitalet que aparecemos en medios de
comunicación, por situaciones que generan alarma social. Hoy tenemos que
tener desplegado, de forma permanente, un dispositivo de seguridad en la
zona Famades, ante los continuos altercados que se producen. Hace unos
días, ante los sucesos acaecidos en La Florida, tenemos que disponer de otro
dispositivo, no sabemos cuánto tiempo, ni de cuantos agentes, para que los
ciudadanos se sientas seguros. Hay determinadas zonas en la ciudad, en
donde los vecinos te manifiestan que según a qué horas no se atreven a salir.
En los últimos cuatro meses hemos leído en medios de comunicación, noticias
como la detención de un individuo que había cometido nueve robos con
violencia a ancianos y personas con discapacidad, otro individuo que había
cometido 10 robos con fuerza en gasolineras en Hospitalet, una mujer
asesinada en Santa Eulalia, dos individuos detenidos por traficar con droga en
pisos y bares en la ciudad, como Europol detiene a un individuo por
comercializar con tarjetas de crédito clonadas desde Hospitalet, un menor
asesinado en Can Famades, instalación de potentes explosivos en dos
cajeros de Hospitalet, pelea multitudinaria en el parque de Las Planas, etc. Y
todo esto en sólo cuatro meses.
Desde el gobierno de la ciudad a cada suceso le llama hecho puntual y a cada
hecho puntual se le aplica la misma frase de, aplicaremos tolerancia cero, y
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los vecinos de Hospitalet están hartos de ver que ya no son hechos aislados,
sino que hay un grave problema de inseguridad en Hospitalet y que de tanto
repetir la frase de tolerancia cero, ya nadie se la cree, ni los ciudadanos que
sufren el incivismo, ni el incívico que crea problemas de inseguridad al resto
de ciudadanos. Vemos como desde la propia guardia urbana, se denuncia que
el gobierno de la ciudad está recortando, tanto que hablan de recortes, pues
recortando en seguridad y que esos recortes suponen que más de 19 coches
estén averiados y que algunos de ellos lleven más de tres meses en el taller.
Y toda esta situación repercute en la sensación de inseguridad que tienen
nuestros ciudadanos y prueba de ello es el informe presentado por la
Organización de Consumidores y Usuarios, sobre calidad de vida, en el mes
de agosto, en donde se indica que, según las personas entrevistadas,
Hospitalet es la segunda ciudad más insegura de España y que el 80% de los
ciudadanos de Hospitalet entrevistados, dicen no sentirse seguros por la
noche en algunas zonas de la ciudad.
Y, ante esa situación, cuando pedimos respuestas al gobierno municipal, para
conocer el estado de seguridad en el municipio, no se responde. Preguntas
sencillas, como cuántos mozos de escuadra hay en la ciudad de Hospitalet;
conocer qué medidas van a adoptar para terminar con puntos negros de
accidentes en Hospitalet; la copia del plan de servicios; el mapa delincuencial
de la ciudad; el número de altercados en el interior de centros educativos,
donde haya intervenido la policía local; conocer el mapa de asignación de
recursos de la guardia urbana, por turnos, barrios, distritos; la distribución de
agentes por secciones; el número de intervenciones de guardia urbana con
motivo de contenedores quemados en la ciudad; el número de liberados
sindicales que hay en nuestra guardia urbana; cuánto personal está
ejerciendo de vigilante jurado en instalaciones municipales, etc. Así hasta
treinta y pico preguntas y no se nos responde a esas preguntas y son
cuestiones que, para nuestro trabajo como concejales, consideramos que
debemos conocer y ustedes están obligados por Ley a proporcionarla y no lo
hacen.
Es la primera vez que solicitamos un Pleno extraordinario sobre seguridad,
porque consideramos que se está ocultando lo que pasa en la ciudad, ya que
algo así no se había producido antes. Tengo aquí informes del Sr. Clemente
Murillo y del Sr. Conde, que respondían a todas y cada una de las preguntas
con informes exhaustivos. Si es que incluso hasta el Sr. Belver, cuando era
responsable de seguridad y pasaba algo en esta ciudad, te llamaba por
teléfono para informarte y yo siempre decía, qué ha pasado ahora. Es que
desde que el Sr. Bonals tiene el cargo de la guardia urbana, de la seguridad
de la ciudad, ni una sola llamado a los portavoces para decir qué ha pasado
en esta ciudad. De hecho, no sabemos todavía en La Florida, ni una llamada,
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oiga, cuántos agentes hay, qué ha pasado allí, nos hemos enterado por la
prensa.
Por ello, por la sensación de inseguridad que hay entre los ciudadanos, por la
negativa a informar cuando se pregunta al responsable de área, por ocultar
información importante para el desempeño de nuestro ejercicio como
concejales, por la falta de comunicación ante sucesos graves en la ciudad, por
lo que consideramos un desprecio hacia la oposición, en un tema tan
importante como es la seguridad, es por lo que, desde el grupo popular,
solicitamos la celebración de un Pleno extraordinario sobre el estado de
seguridad de la ciudad.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Senen.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Presentamos esta moción que supone una
oportunidad para empezar a cambiar algunas de las cosas que quizás han
llevado a los catalanes a que hoy estemos como estamos. No sé cómo será
Cataluña dentro de 10 años, ni qué régimen lingüístico habrá, lo que sí tengo
muy claro es cómo quiero que sea. Creo que la aplicación de las leyes o el
cumplimiento de las sentencias a veces es una cuestión de voluntad política y,
por eso, creo que aquí el Partido Socialista, que es quien gobierna, tiene
mucho que aportar. Creo que es importante que pongamos un punto y aparte
en esta maraña de políticas lingüísticas, de reivindicaciones sobre la
titularidad de los idiomas, de los de aquí, de los de Valencia, de los de
Aragón, creo que es importante que pongamos un punto y aparte y que nos
centremos en hacer posible aquello que realmente está en nuestra mano
hacer.
Por eso, esta moción no apela ni al Parlament de Catalunya, ni al Congreso
de los Diputados, ni al Parlamento Europeo, ni a la Asamblea General de las
Naciones Unidas, está moción, si se quiere, se puede aprobar aquí, porque,
como decía antes, es una cuestión de voluntad política. Lo que proponemos
tiene un origen ideológico y una aplicación práctica, el origen ideológico es la
firme creencia de que el catalán y el castellano han de convivir en plano de
igualdad, en todos los ámbitos de la vida pública catalana, empezando por
este Ayuntamiento que es al que nos referimos. La aplicación práctica es la
siguiente, creemos que si desde los poderes públicos hablamos de lenguas de
uso normal y preferente, frente a otras que no merecen este trato, estamos
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haciendo un flaco favor a la igualdad de lenguas y estamos contribuyendo a
generar la idea de que existen catalanes de primera y catalanes de segunda.
Por eso, lo que queremos es que se modifique el Reglamento de usos
lingüísticos del catalán, para que se garantice un uso normal del catalán, pero
también del castellano, en todas las publicaciones, impresos, formularios, etc,
que lleven el logotipo del Ayuntamiento de Hospitalet, sea cual sea la fórmula
en la que este Ayuntamiento colabore. De esta manera, la administración local
se podrá dirigir, por fin, en los dos idiomas de los catalanes, acabando con la
preferencia que tanto daño hace a la igualdad lingüística. Muchas gracias.

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

SR. ORDÓÑEZ
Bien, Plataforma per Catalunya empezaremos diciendo que votamos a favor
de la moción 23, también votaremos a favor de la moción número 22 y
explicaremos un poco. Aquí el Sr. del Río ha hecho una enumeración de
varios de los hechos sucedidos en Hospitalet en los últimos tiempos, que han
aparecido en prensa y la verdad es que si llega a poner todo lo que sale en la
prensa sobre actos incívicos o problemas de seguridad en la ciudad, la
moción hubiese tenido, por bien seguro, muchas más páginas, ya que,
desgraciadamente, continuamente hay un goteo de noticias sobre hechos que
ocurren en Hospitalet. Por ejemplo, no ha puesto casos sobradamente
conocidos como el asesinato en Collblanc, las noticias que dicen que los
pandellos de Hospitalet disponen de armas de fuego o que hace tres días la
detención de otro delincuente por un asalto a un piso en La Florida,
delincuente perteneciente a una banda peligrosa que tiene su ubicación en
Hospitalet.
Pero más allá de lo que sale en prensa, los vecinos saben que la realidad es
aún peor de lo que sale en prensa y lo grave es que pocos barrios de nuestra
ciudad se libran. De todos es bien conocido el problema que tenemos con las
discotecas de Can Famades, aquí en el centro de Hospitalet, pero la palma se
la llevan los barrios del norte de la ciudad. Florida, Torrassa y Pubilla Casas,
son el epicentro de los problemas y no nos podemos olvidar de un barrio
como Collblanc que está cada vez más degradado. Es muy triste oír decir a la
mayoría de gente joven que cuando puedan se van de Hospitalet, pero la
verdad es que a uno se le rompe el alma, cuando oye a gente mayor que lleva
toda la vida viviendo en un barrio, que si pueden se irían de ese barrio. Y esto,

…/…

114

por mucho que así se quiera negar, no es una cuestión de transporte público o
de lo bonitas o feas que son las plazas de un barrio.
La gente de lo que está harta en nuestra ciudad, es de delincuencia, es de
inseguridad, es de los robos y de las peleas, de no poder descansar tranquilos
en sus casas, por las fiestas y ruidos, hasta altas horas de la mañana, de los
vecinos. La gente de Hospitalet está cansada de ver como sus barrios han
sido colonizados por la inmigración masiva, donde hay problemas de
convivencia gravísimos. Además, este hecho se agrava con la proliferación de
mezquitas o centros de culto musulmán, como ustedes prefieran llamarlo, a
nosotros nos da igual, centros como el de avenida del Bosque, por ejemplo,
que los vecinos están hartos de denunciar que no lo quieren en su barrio. Es
muy preocupante que los vecinos tengan miedo a salir por la noche, no sólo
eso, sino que tengan miedo hasta de entrar en su propia portería, debido a la
gran cantidad de asaltos que se producen en ellas, sobre todo a gente mayor,
para robarles y, en muchas ocasiones, agredirles.
La verdad es que nos preguntamos de qué serviría un Pleno extraordinario, si
muchas veces no se contesta a las preguntas que les planteamos por escrito
los grupos o se contesta con evasivas. La verdad es que no nos dan ningún
tipo de información a los otros grupos municipales, sobre la situación de la
ciudad, piensen que representamos casi al 50% de gente que votó en
Hospitalet, aquí, en vez de tanto debate estéril en los plenos, lo que la ciudad
necesita es más policía, más mano dura con la delincuencia y más apoyo, por
parte del Ayuntamiento de la ciudad, a la policía municipal y, por supuesto,
una actuación contundente y sin complejos.
Sobre la moción número 24 que nos traen, sobre el arraigo de la población
extranjera, bien, también se la votaremos a favor, pero bueno, consideramos
que, evidentemente, la primera administración que se encuentra con los
problemas generados por esta gente, obviamente son los ayuntamientos. Por
eso, sería importantísimo para nosotros que, a la hora de conceder las
autorizaciones de arraigo, se tuviese que tener en cuenta el informe del
Ayuntamiento, informe que, en caso de mostrar infracciones graves,
supusiese la denegación inmediata de la residencia.
Pero me gustaría decirle también, Sr. del Río, que al grupo de Plataforma per
Catalunya nos sorprende que usted traiga esta moción aquí, ya que su partido
político es el que está gobernando España y es quien tiene competencias
reales en cuestiones de extranjería. Por qué lo trae al Pleno del Ayuntamiento,
no sería más fácil que descolgase el teléfono y llamara a Madrid, es una Ley
que depende de su gobierno, no del nuestro, son los suyos los que mandan y
encima con mayoría absoluta, con lo cual pueden aprobar la mayoría de
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leyes, como están haciendo, sin necesidad de ponerse de acuerdo con otros
grupos.
Mire, realmente Sr. del Río, lo que a Plataforma per Catalunya nos parece, es
que usted quiere jugar a ser el nuevo Albiol, quiere hacer como el aprendiz de
brujo de Badalona, que mucho habla, pero poco hace. Cuando se acercan las
elecciones, su partido se acuerda siempre del tema de la inmigración, pero
decirle que usted, Albiol o la misma Sánchez Camacho, tienen muy mala
memoria o más bien una memoria selectiva para lo que les interesa.
Recordarles que, cuando ustedes entraron a gobernar en España, el
porcentaje de la población extranjera era del 1,6%, la mayoría jubilados del
norte de Europa, que no producían problema ninguno. A los cuatro años de
gobierno de Aznar, ya teníamos casi un millón y medio de inmigrantes, la gran
mayoría procedentes de Sudamérica y de países islámicos, cuya integración,
en muchos casos, resulta imposible.
Esta nueva inmigración era la base del modelo económico neoliberal del
gobierno de Aznar. Un modelo económico que, obviamente, descartó la
creación de un tejido industrial sólido y se basó en la construcción, en la
especulación del suelo, Aznar apostó por una mano de obra barata y sobre
todo dócil, que se encargara de romper salarios y derechos sociales de los
trabajadores autóctonos, para así aumentar el beneficio del capital
especulativo, una sucia operación de ingeniería social de la cual estamos
pagando, hoy en día, las consecuencias.
Su propaganda a cerca de campañas electorales o en la misma campaña
electoral, se centra en decir que los responsables de la situación de la
inmigración en España, son el PSOE, ZP y Jesús Caldera. Parte de la culpa
es cierto que la tienen, pero quien haya seguido la política de inmigración de
este país, desde hace más de 10 años, sabe que el Partido Popular es el
principal culpable de la situación. Miren, Mariano Rajoy, su jefe, en su etapa
como Ministro ya hizo una Ley que obligaba a empadronar a los inmigrantes
ilegales, es decir, lo mismo que ahora protestan Sánchez Camacho o Albiol.
La gran regularización masiva del 2001, es la que produjo el efecto llamada,
ustedes llegaron a regularizar a gente con tiques de compra de comida o por
aparecer en la foto de un periódico en una manifestación.
Mire, yo la verdad es que no me acuerdo de Sánchez Camacho, ni Albiol, ni a
nadie del Partido Popular, pedir la restricción del reagrupamiento familiar,
cuando Rajoy hablaba de ello, nunca han levantado la voz cuando la
ultraliberal Esperanza Aguirre, llena de halagos y ayudas a los inmigrantes en
Madrid, sólo se acuerdan ustedes y Sánchez Camacho y Albiol, de las
campañas de inmigración, en campaña electoral. Espero, Sr. del Río, que la
moción que usted trae, que nosotros, repetimos, se la votamos
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favorablemente, sea su línea política toda la legislatura y siempre y no sólo en
campaña electoral, como hace gente de su partido.

SRA. ALCALDESSA
¿Sobre la número 23 s’ha posicionat també?

SR. ORDÓÑEZ
Sí, a favor.

SRA. ALCALDESSA
Val, perdó, a favor, d’acord. Molt bé, Sr. Lluis Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Pel posicionament d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa a les tres mocions del Partit Popular, perdonin la
veu, però estic una mica constipat, en tot cas, per dir que votarem
contràriament a les tres mocions.
En el cas del Ple extraordinari de seguretat, votarem contràriament a la moció
pel fons i la forma d’aquesta moció i no només de la moció, sinó també
d’altres actuacions que s’han succeït en els darrers dies, al voltant d’aquesta
moció. Pel tema de les formes, Sr. del Río, denigrar la ciutat, posant en valor i
fent d’altaveu dels fets negatius en exclusiva, diu molt poc del seu grup i de la
seva voluntat. No trobarà cap ciutat de l’Estat de les mateixes dimensions,
amb les mateixes dificultats econòmiques i d’atur com la nostra, que no tingui
un llistat similar de fets delictius, com els que vostè ha descrit en la seva
moció. Per cert, han oblidat els delictes de violència de gènere, no sé si té
alguna qüestió, és l’etcètera, molt bé. Estem per sota de la mitjana, com
suposo que li explicarà el responsable de seguretat de la nostra ciutat, estem
molt per sota o per sota de la mitjana delictiva del país i, per tant, vostès jo
crec que, fent aquesta llista, tenen clarament un objectiu.
Seguim amb les formes, cap reconeixement en el seu missatge, en el
missatge de la seva moció, a les desenes d’activitats i accions fetes per les
entitats de La Florida i dels serveis de diverses àrees municipals, que aquest
estiu han fet explícitament als blocs de La Florida, patis oberts, activitats
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artístiques, esportives, lúdiques. Cap referència tampoc a la seva moció, a
l’esforç de construir en solitari, aquest Ajuntament, un nou equipament per
veïns, precisament al costat dels blocs de La Florida. A canvi, destaquen
únicament, l’únic incident greu succeït aquest estiu, el 31 d’agost, als blocs de
La Florida i, a més a més, el pregonen fent un fulletó, embustiant als veïns a
l’estil, com abans es deia, al més pur estil Albiol o al pur estil de Plataforma
per Catalunya. I ho fan amb una foto dura, molt dura, d’un contenidor cremant
al costat d’uns cotxes, llàstima que vam descobrir amb d’altres companys,
l’altre dia a les festes de Bellvitge, que la foto era d’un carrer de Madrid, del
carrer Príncipe, d’uns incidents que van passar ara fa un any, en una ciutat i
en una comunitat autònoma que vostès governen. En aquell moment,
Gallardón y Esperanza Aguirre tenien alguna cosa a veure amb la seguretat
d’aquell contenidor que s’estava cremant.
I respecte al fons, Sr. del Río, la pobresa; l’atur del 50% entre els joves, i qui
no ens assegura que entre els joves que viuen als blocs La Florida, no és del
60, 70, 80% d’aquest atur; les retallades en les prestacions; les retallades en
educació, que s’ha reduït un 14%, en dos anys, els diners en educació que la
Generalitat hi destina; la no convocatòria dels PQPI, dels Plans de Qualificació
de Professionals Inicials; les retallades en el pressupost de seguretat, per part
del mossos, sortien, no sé si es veritat o no, però sortia l’altre dia al diari, al
País, “Interior ha eliminado más de 500 vehículos policiales en un año y medio
en Cataluña” i Hospitalet ha perdut quasi la meitat dels seus cotxes patrulla,
no sé si és veritat, ho diu un diari.
Per tant, tot això, Sr. del Río, l’afebliment de l’estat del benestar afavoreix la
violència, i per tant, vostès amb les seves polítiques, governs autonòmics i els
governs estatals, estan abonant aquestes situacions. Vostès han decidit
eliminar l’estat del benestar i ara sembla que el Partit Popular de l’Hospitalet
ha triat, ha decidit fer de Plataforma per Catalunya o fer de l’Albiol a la nostra
ciutat, per no tenir fuges de vot cap a l’extrema dreta i posar la immigració en
el punt de mira o com a causa de totes les dificultats de la nostra ciutat.
Jo li he repetit moltes vegades, Sr. del Río, fent teatre pensa que fa política i la
convivència en un ciutat és una tasca difícil de construir i llarga en el temps,
destruir-la és molt fàcil i costa el que triga l’impremta en fer el fulletó, com el
que vostè va imprimir l’altre dia i va distribuir per tota La Florida, aquest fulletó
és incendiari i el seu contingut també. Per tant, jo crec que pel fons i per la
forma, cal rebutjar aquesta moció.
Respecte a la segona moció, la del tema d’impedir que persones d’origen
estranger que hagin comés alguna falta d’incivisme, que puguin ser arrelades
a la ciutat o, fins i tot, portar als seus fills a viure amb ells, també votarem
contràriament a la seva moció. És una moció sobre el Decret d’estrangeria, li
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recordo que vostès governen a l’Estat i, per tant, és el seu govern qui ha de
decidir, però novament si decideixen allò que vostès proposen en aquestes
mocions tindran al davant, perquè novament, estan associant incivisme i
immigració, delinqüència immigració. Ja li hem dit sempre que ha sorgit
aquest debat que nosaltres volem la mateixa llei per absolutament tothom,
hagis nascut o no hagis nascut, i el mateix càstig per tothom si comets algun
delicte o alguna falta de civisme i vostès tornen a proposar un plus de càstig al
immigrant que comet una falta d’incivisme. Si la cometo jo, tindré una multa, si
la comet l’immigrant a més de la multa, no podrà portar el seu fill al nostre
país.
Per tant, això és una postura absolutament, li he de dir, discriminatòria i mai la
podrem compartir, a més vostès governen amb aquesta majoria absoluta a
l’Estat i són els responsables de modificar aquest Decret si volen, si ho fan,
evidentment tindran la nostra oposició. Per tant, de nou, l’objectiu que vostès
tenen presentant aquesta moció, no és altre que assenyalar la immigració com
origen dels nostres mals.
I finalment, el reglament de l’ús de la llengua catalana a l’ajuntament, també
contràriament perquè dir-li que el nostre reglament és un reglament molt
ponderat, que no està recorregut davant de la justícia, com han estat d’altres,
com el cas de Barcelona que vostès i altres institucions o altres grups han
recorregut. El nostre, evidentment és un reglament en el qual assegura que
qualsevol ciutadà que ho desitgi, rebrà atenció tant verbal com escrita en
castellà, sense cap problema, per tant, si ho sol·licita no tindrà cap problema
en rebre atenció tant verbal com escrita en castellà. Per tant no hi lloc a
qualsevol polèmica al respecte, de nou és un debat sesgat, artificial, perquè ni
a les escoles, ni als carres, ni a l’administració de la nostra ciutat, no hi ha cap
problema lingüístic, malgrat vostès s’entestin en inventar-los i, no ho dubti, el
castellà encara és pràcticament hegemònic a la nostra ciutat, pel que fa a l’ús
social. Per tant, en aquest sentit, dir-los que aquestes tres banderes que avui,
vostès agiten, la immigració, la seguretat i el bilingüisme, les utilitzen, no tant,
perquè, per treure..., les utilitzen evidentment per treure un rèdit, un rèdit
electoral, però no pas perquè siguin, evidentment, qüestions que ajudin a
millorar el govern d’aquesta ciutat.

Essent les 20 hores, s’incorpora a la sessió plenària, la Sra. Sonia Esplugas
González, regidora del Grup Polític Municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió.
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SR. PÉREZ
Jo faré el posicionament de la moció 22 i els meus companys de grup faran
les altres mocions.
Respecte a aquesta moció, des de Convergència i Unió creiem que el tema de
la seguretat a la ciutat, l’hem tractat des de la responsabilitat i la necessitat de
donar resposta a la ciutadania, fet que mostra una clara intenció de millorar la
seguretat de la ciutat. Nosaltres estem d’acord que cal donar transparència,
coneixement i informació sobre la situació de la seguretat i tot el que l’envolta
a l’Hospitalet i per descomptat arreu del país. Però de cap manera cal donar-li
espectacle, show, demagògia i ganes de guanyar vots amb aquesta matèria.
Nosaltres demanem més transparència i informació, que és només allò que
fem on governem.
Recordem que el Conseller Saura i tampoc l’equip de govern de la nostra
ciutat, no se’ns va respondre, en quatre anys, quants efectius de mossos
d’esquadra estaven destinats a la nostra ciutat, en canvi, el Conseller Puig,
només arribar a la Conselleria, ens va tramitar la resposta en tres mesos.
Afegim també que l’equip de govern municipal ha baixat el grau d’informació
de cara als grups, ens contesta amb amables converses, però no com ho ha
de fer i com ho demanem per escrit. Per tant, en un sentit de responsabilitat,
no votem a favor d’un Ple de seguretat, però sí que els hi demanem més
seguretat. Gràcies.

SRA. CLAR
Referent a la moció número 23, considerem que és una moció que no té
sentit, no s’ajusta a la realitat de la nostra ciutat. A la nostra ciutat, gràcies a
Déu, com a tota Catalunya, no hi ha problemes amb la llengua, no hi ha
problemes amb el català i precisament fent al·lusió a una cosa que ha posat
vostè a la moció, és pel qual votem que no. Votarem que no, perquè volem
que tots els ciutadans de la nostra ciutat tinguin els mateixos drets, no vull que
n’hi hagi uns que estiguin segregats i uns altres no, tots tenen el mateix dret a
rebre la informació de la mateixa manera, en la nostra llengua, en català, tal i
com s’ha establert en el Reglament d’usos. Hem de pensar, Sr. Senen, que a
Catalunya s’han matriculat ara fa quatre dies, una mica més de quatre dies,
però bé, abans de l’estiu, 50.000 nens a P3, van haver-hi 12 famílies que van
demanar en castellà, no és un problema real. Vostè dóna per assentat que la
meitat de les noves altes al padró que n’hi ha a la nostra ciutat, que són unes
10.000 aproximadament, segons diu vostè a la moció, que la meitat
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d’aquestes, com són d’origen de fora de l’àrea que parlen català, no parlen ni
entenen el català, això ho suposa vostè, no, això ho suposa vostè.
Si els seus fills estan escolaritzats, jo he vist mares parlant amb nens petits,
als parcs de la nostra ciutat, que es veu clarament que no són d’origen, ja no
català, espanyol, que parlen amb el seu fill en català, perquè el nen demana el
berenar mama i la mare els hi diu espera, té, i moltes mares i molts pares han
aprés la nostra llengua, per la necessitat de comunicar-se amb els seus fills,
perquè els seus fills l’estaven aprenent i veuen que és un enriquiment, una
cosa que enriqueix a la persona i a les famílies. És una moció, no sé si és
perquè havien de presentar una de més o què, però és que no s’ajusta a la
realitat de la ciutat, no té cap sentit, no és un debat que hi sigui avui per avui a
la nostra ciutat i per això la votarem en contra.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. La darrera moció que queda per comentar, nosaltres
voldríem fer una esmena, una esmena que faríem “in voce”, que hem
comentat amb anterioritat i que entenem que es correspondria millor a la
realitat. D’entrada, qui ha de fer un informe vinculant, són els govern de les
comunitats autònomes, en aquest sentit, tal i com està establert, segons la
legislació vigent a dia d’avui, per tant, el govern de la Generalitat. Nosaltres
demanaríem que es poses, per tant, en aquest sentit, sol·licitar al govern de la
Generalitat de Catalunya que en l’informe vinculant que ha d’elaborar pels
casos dels tràmits d’arrelament o reagrupament i permís de residència,
contempli la necessitat d’un informe emès per l'Ajuntament, amb caràcter
vinculant, com vostès deien i, per tant, que l’informe de l'Ajuntament fos
vinculant, en el que sigui determinant per a la seva qualificació de favorable,
l’existència d’elements d’integració, o no favorable, però he volgut també dir
això, perquè ens sembla que només marcar el fet que sigui desfavorable, ens
sembla que no és positiu, és a dir, els informes seran favorables o seran
desfavorables i s’han de contemplar les dues possibilitats.
Per una altra banda, també responent a la moció que nosaltres vam presentar
posteriorment d’aquell debat que ja va haver-hi en aquest Consistori, que va
ser lamentablement el primer, jo crec que fora de mida, nosaltres presentàvem
un punt també que dèiem, instar al govern de la Generalitat que en el concurs
de les entitats municipalistes de Catalunya, agents institucionals, polítics,
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econòmics i socials, i previs els tràmits procedimentals escaients, estableixi un
criteri unitari i comú per a tots els municipis de Catalunya, en la regulació del
civisme i la convivència, així com en l’elaboració dels informes per arrelament,
reagrupament, residència i nacionalitat. En el sentit que, entenem que tots els
ajuntaments segurament seran responsables o segur seran responsables,
però entenem que seria bo que s’establís un criteri comú i que, per tant, no
ens poguéssim trobar la sorpresa que hi ha algun municipi en el qual
s’estableixen uns criteris, com a mínim, qüestionables.
I, per tant, en aquest sentit, nosaltres creiem que aquest consens, no només
polític arreu del país, sinó també social, seria interessant que hi pogués ser i,
per tant, facilitaria que les coses vagin en el sentit que tots desitgem. Aquesta
seria la nostra esmena, si vostès accepten la nostra esmena, insisteixo, doncs
votaríem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río, li dono la paraula.

SR. DEL RÍO
Sí, la aceptamos, aceptamos incluir la propuesta de Convergència i Unió al
texto del Partido Popular.

SRA. ALCALDESSA
A veure, podem concretar el que s’afegeix.

SRA. BORRÀS
A veure, seria afegir un punt nou, que seria aquest: instar al govern de la
Generalitat que, amb el concurs de les entitats municipalistes de Catalunya,
agents institucionals, polítics, econòmics i socials i previs els tràmits
procedimentals escaients estableixi un criteri unitari i comú per a tots els
municipis de Catalunya en la regulació del civisme i la convivència, així com
en l’elaboració dels informes per arrelament, reagrupament, residència i
nacionalitat. És a dir, establir un criteri i que els informes siguin d’una
determinada manera per part de tothom.
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Per altra banda, l’altre punt, que és aquest de l’informe negatiu, nosaltres
responen al que seria la Llei i, per tant, sol·licitar al govern de la Generalitat,
que és en aquest cas qui és competent, que en l’informe vinculant que ha
d’elaborar pels casos dels tràmits d’arrelament o reagrupament i permís de
residència, contempli la necessitat d’un informe emès per l'Ajuntament, amb
caràcter vinculant, com vostès deien i, per tant, que l’informe de l'Ajuntament
fos vinculant, en el que sigui determinant per a la seva qualificació de
favorable, l’existència d’elements d’integració, o no favorable pel fet d’haver
comès infraccions de les Ordenances de civisme de caràcter molt greu que
hagin esdevingut sancions fermes. Aquest seria el redactat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Secretària ha pres nota? És una esmena d’afegir un paràgraf, és
acceptada pel grup municipal del Partit Popular, això no canvia cap de les
propostes, ni el posicionament de la resta de grups, continuen votant el
mateix, doncs ara té la paraula el Sr. Bonals.

SR. BONALS
Bé, moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Jo he de contestar a la moció 22 y a la
moció 24.
Bé, referent a la moció 22, on per part del portaveu del grup del Partit Popular
es planteja demanar un Ple extraordinari sobre l’estat de la seguretat de la
nostra ciutat. Bé, el primer que m’agradaria dir, primera valoració que faig
d’aquesta petició, és una petició oportunista i ho demostraré, i és una petició
un punt hipòcrita i també ho demostraré. És evident que aquest fet, aquesta
petició ve donada pels fets que es van produir el 31 d’agost al barri de La
Florida, fets que com són coneguts, perquè han estat publicats, van portar que
hi havia un grup de joves amb cotxe, música a tota pastilla, serveis de la
guàrdia urbana van rebre petició dels veïns, de les greus molèsties que
estaven produint en el veïnat i van anar per dos cops una patrulla logotipada
que, evidentment, quan veien la patrulla, baixaven la música i que,
evidentment, continuaven molestant. Per tant, a la tercera hi va anar una
unitat de paisà de la guàrdia urbana i, a partir d’aquell moment, lògicament, es
va començar a demanar tota la documentació pertinent, a fi i efecte de
sancionar, atenent a l’Odenança de Civisme que té aprovada aquest
Ajuntament.
Per tant, primera conclusió, bé, jo des d’aquí el que vull és que consti en Acta
la meva felicitació a tots i cadascun dels membres de la guàrdia urbana de la
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ciutat de l'Hospitalet, que van participar en aquesta acció, precisament com a
conseqüència de la política de tolerància zero contra els incívics, per tant,
primer fet, la guàrdia urbana va actuar magníficament, impedint un acte incívic
per part d’unes persones en el barri de La Florida. A partir d’aquests fets, hi va
haver tota una sèrie d’aldarulls, aldarulls que van comportar, entre d’altres
coses, que hi ha hagut quatre detencions, on hi va haver, dintre d’aquests
aldarulls, es van cremar tres contenidors en el barri de La Florida, si algú
hagués estat allà, alguna foto hagués pogut prendre i segurament no haurien
de buscar fotos en altres indrets. Per tant, el primer que hem de dir és que hi
va haver una bona acció policial, o què era millor, si tenen el cotxe a tota
pastilla i molesten als veïns, com hi ha el perill que hi pugui haver algun tipus
d’incident, no s’actua, no, no, actuàvem, actuarem i continuarem actuant en el
futur, perquè aquesta política de tolerància zero contra els incívics hi és i es
mantindrà.
Per tant, dic que és una moció cínica, oportunista, perquè a partir d’aquests
fets que es produeixen en el barri de La Florida el 31 d’agost, el portaveu del
Partit Popular diu, home, jo he de presentar una moció, perquè realment ha
sigut un fet que ha tingut un ressò mediàtic i, per tant, escolta, cóm podem allò
aprofitar. I, a partir d’aquí diu, ara he de construir una moció, agafa el Google i
diu, a veure, notícies negatives de la ciutat de l'Hospitalet, bé, suposo que el
límit hauria de ser a partir del desplegament dels mossos, d’allà cap al darrera
millor no, no s’ha de buscar res. I, a partir d’aquí, comencen a aparèixer, bé, jo
m’he pres la molèstia d’agafar i dir, a veure, quan fan totes aquestes
referències, evidentment jo no em recordo del que va sortir a l’any 2009, entre
d’altres coses, perquè tampoc tenia aquesta responsabilitat, però dic, bé,
anem a mirar a veure que sortia.
En el 2009, evidentment, a debate el uso del espacio público en Hospitalet, los
jóvenes latinos reclaman más información sobre cursos. També hi havia unes
declaracions del Sr. del Río que deien: Está de acuerdo con que no se puede
vincular inmigración con delincuencia, y propone que las instituciones sociales
y educativas trabajen coordinadas, para dar más opciones en el tiempo de
ocio, como ha cambiado, Deu n’hi do el que ha arribat a canviar. Després
apareixen altres informacions referents, aquí ja ens anem al 2010, unes
informacions que van aparèixer sobre un tema de bandes. Després aquí se’n
van a una altra notícia que ja parla de desembre de 2010, el Rabal se traslada
a l'Hospitalet, segons diu la moció, dic, doncs a veure què és el que diu
aquesta moció, sí, sí, és que és curiosa, adiós al pequeño Guayaquil, la crisis
econòmica reduce la todavía amplia presencia de ecuatorianos en l'Hospitalet,
los pakistanís, mucho más competitivos, comienzan a conquistar el tejido
comercial más allá del Rabal, las obligaciones hipotecarias y el paro atacan
especialmente a los ecuatorianos. ¿Algú em vol dir què té a veure això amb la
seguretat ciutadana de l'Hospitalet?
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Bé, anaven apareixen, van apareixen, i clar, oportunista, perquè vostès la
presenten perquè es van produir els fets del 31 d’agost, però clar, el que no
diran és que s’ha fet una bona actuació per part de la policia. I dic hipòcrita,
perquè vostès no actuen sempre igual, clar, jo he fet el mateix, dic, vinga, va,
anem al Google a veure què és el que surt:
Cuatro detenidos y dos heridos en una pelea en Badalona, durante la noche
se han quemado dieciséis contenedores de basura y el fuego ha afectado a
cinco vehículos estacionados. No em consta que a Badalona s’hagi fet un Ple
extraordinari, hipòcrita.
Diecinueve detenidos en una redada contra el topmanta en Cambrils, se han
detenido…, i hi ha sis agents ferits, no em consta que vostès hagin demanat
un Ple extraordinari, per parlar de la seguretat a Cambrils.
Cuatro detenidos y doce policías heridos en altercados en la fiesta mayor de
Bellaterra. No em consta que el Partit Popular hagi demanat un Ple
extraordinari a l’Ajuntament, suposo que de Cerdanyola, no ho crec, no em
consta.
Polémica policial en Badalona, ja que vostè parla de les notes sindicals, de
quants cotxes tinc al taller o quants s’estan reparant, surt, en julio y agosto
hubo al menos cuatro noches con una sola patrulla y 23 con solo dos, no ho
diu cap socialista, ho diu el Sr. Falcó, que és el que li va donar els vots per fer
Alcalde al senyor actual Alcalde de Badalona.
Cinco policias locales heridos al enfrentarse con unos manteros, estem parlant
de Calafell, ningú ha demanat un Ple extraordinari, hipòcrita.
Tres heridos en una pelea multitudinaria con palos y cuchillos en Badalona, al
lugar acudieron, tras recibir el aviso de los altercados violentos, policias
locales de Badalona y Santa Coloma. No em consta que ningú hagi demanat
un Ple extraordinari per aquestes qüestions.
Bé, evidentment el Google dóna per molt, també podem anar en un sentit
positiu i dir notícies positives de l'Hospitalet i la llista serà immensa. Però ara
vénen els temes que realment em preocupen, mireu, també surt una
informació, aquesta no és del Sr. del Río, diu, a l’àrea de mediació del mossos
ve un otoño socialmente caliente, i els del PP diuen, hombre, pues caliente,
pues porque no lo vamos a incenciar, si ya tiene que ser caliente, i treuen
aquesta octaveta i la reparteixen pel barri de La Florida, amb una foto que no
és ni de l'Hospitalet, amb una foto que és d’un contenidor cremant a la ciutat
de Madrid i diuen: el viernes 31 de agosto, junto al metro tal, tal, se produjo
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una batalla campal, todo empezó porque la guardia urbana le pidió a un
individuo dominicano que bajara el volumen de la música. Escoltin, ustedes
que son tanto de orden, per què no fan una octaveta i feliciten que la guàrdia
urbana va fer una magnífica feina fent callar a aquells asocials que estaven
molestant als veïns, però no, vostès que treballen por la Ley y por el orden, es
dediquen a fer una octaveta amb un incendi molt espectacular, que no és de
la ciutat de l'Hospitalet.
La situación en La Florida es insostenible y el gobierno de la ciudad no hace
nada. Pues cómo quedamos, si esto se produce precisamente porque
estamos aplicando tolerancia cero a los incívicos. Y luego ya, no queremos
inmigrantes incívicos, ni delincuentes en Hospitalet. Això ho té molt fàcil vostè,
miri, el Sr. Ministre de l’Interior és del seu partit, Partit Popular de Catalunya,
Sr. Fernández, tenen el govern, tenen el Congrés dels Diputats que, per cert,
com vostès governen per Decret, no fa falta que ho discuteixin amb ningú, fan
un Decret i sense discutir...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Bonals...

SR. BONALS
I ara ja només per acabar, ja el súmmum de la irresponsabilitat, en el moment
tan delicat que està passant la seguretat i la convivència en el si del país,
vostès es dediquen a posar en crisi i a qüestionar la professionalitat dels
mossos d’esquadra en aquest país, presentant mocions en els ajuntaments,
demanant el retorn del cos nacional de policia, per tant, saltant-se la Llei de
Seguretat de Catalunya, por el forro, em sembla una absoluta irresponsabilitat.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Bonals, tindrà temps a la rèplica per continuar. S’ha de posicionar en les
dues mocions.

SR. BONALS
A l’altra moció sobre el tema de la...
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SRA. ALCALDESSA
Bé, s’ha de posicionar, si volen no votem.

SR. BONALS
Evidentment, si no li ha quedat clar, no. Bé, en el tema de la modificació del
Reial Decret sobre la Llei d’estrangeria, bé, vostè s’han limitat a agafar una...

SRA. ALCALDESSA
Posicionamento sólo.

SR. BONALS
Posicionament és que sí amb els afegits que ha fet la portaveu de
Convergència i Unió.

SRA. ALCALDESSA
A veure, el posicionament de la número 23 és que no, la número 24 que sí i la
primera, evidentment, és que no, perquè quedi clar el posicionament del grup
municipal socialista.
Alguna intervenció? Sr. del Río, el Sr. Senen també, ho dic perquè es puguin
repartir el temps.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Alcaldesa. Desde luego hace mucho tiempo que yo siempre digo
que los políticos, cuando se les da un ejercicio, deberían ser personas
formadas y preparadas, y hoy me he dado cuenta de que usted no tiene ni
idea, ni puñetera idea, de seguridad, Sr. Bonals, ni puñetera idea. Pero es
que, creo que no sé si sabe leer, porque es que en esta moción yo no hablo
de lo que ha pasado el 31 de agosto, yo hago una retahíla de sucesos que
han ocurrido en la ciudad que han ocurrido en la ciudad, que podía haber
puesto muchísimos más, sí, sí, luego le explicaré eso, eso lo pago yo, lo paga
el Partido Popular, no lo paga el pueblo de Hospitalet, cosa que usted utiliza
otros medios. Pues oiga, usted no entiende nada, o sea, no por una cosa que
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ha sucedido en La Florida hemos traído esta moción, no, es que usted, Sr.
Bonals, no informa, a usted, Sr. Bonals, le hacemos preguntas y usted no
responde a las preguntas, dice que, oiga, no puede aportar datos, porque
existe la protección, por una Ley de Protección de datos, oiga, una estadística
no tiene nombres y apellidos ¿no lo sabe usted eso? ¿Que un 24% no se
llama José Fernández Hernández? ¿no lo sabe que la Ley de protección de
datos no protege que se cometen 200 robos con violencia en Hospitalet? ¿no
tiene ni idea usted de eso tan sencillito? Pues mire, que usted sepa que esa
información está obligado por Ley a dárnosla.
Usted, además, cuando sucede algo en Hospitalet, cuando lo hacía el Sr.
Belver, con muy buen criterio y le felicito por ello, siempre nos informaba,
usted jamás, es que hoy, veinticinco días después de lo de La Florida, le oigo
decir algo, informar a esta cámara de lo que ha pasado ahí, es que no ha
llamado, esto también es una cámara, por si no lo sabe, usted no ha llamado
a ningún portavoz para decirnos cuántos guardias hay allí haciendo ese
servicio, no tengo ni idea, es que no lo dice, cuánto tiempo durará ese
servicio, no lo sabemos, cuánto tiempo dura el de Famades, no lo sabemos,
cuántos guardias hay en Famades, no lo sabemos, es que usted no informa
de nada, es que no se entera de nada Sr. Bonals, es que no se entera de
nada, de verdad.
Oiga, mire, el panfleto ese, ese panfleto lo paga el Partido Popular, no
utilizamos el periódico de Hospitalet, como hace usted para atacar al Partido
Popular, porque eso lo pagan los ciudadanos de Hospitalet, eso está pagado
por el Partido Popular y todo lo que pone ahí, es lo que ha aparecido en
prensa. Oiga, y si los demás municipios no quieren hablar de seguridad, yo sí
quiero hablar de seguridad, hay un informe, ustedes utilizan los informes como
les da la gana, en función de la encuesta, si les viene o les viene mal, se la
creen o no, porque yo he dicho la Organización de Consumidores y Usuarios,
que no es del PP, y es muy claro lo que pone allí, el 80% de los entrevistados
tienen miedo a salir en según qué zonas de Hospitalet, yo creo que eso
tendría que hacerle reflexionar a usted, pero veo que se lo toma a la
pachanga.
Y de verdad, mire, esto es una Junta Local de Seguridad, en esta Junta Local
de Seguridad se hizo un power point, y son treinta páginas, esta es su Junta
Local de Seguridad, dieciséis, y los datos son una hoja, aprenda usted de sus
antecesores. Cuando le pedimos información a usted, sobre distribución de
agentes, no la facilitan, esto lo dio el Sr. Belver, usted se escuda en protección
de datos, el Sr. Belver me informa del número de robos en interior de
vehículos, usted se niega, el Sr. Belver me informa de intervenciones de
guardia urbana con motivo de armas de fuego, usted se niega, el Sr. Belver
me informa de en guardia urbana cuántas veces se ha tenido que intervenir
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por intimidación y violencia o vehículos quemados, usted se niega
amparándose en la Ley de protección, yo no sabía que a tres coches
quemados les amparaba la Ley de protección de datos, a lo mejor el coche se
llama Pepito Fernández Ordóñez, no lo sé, que yo sepa no, pero claro, es que
usted no se entera de nada. Mire, delitos de libertad sexual, este fue otro
informe del Sr. Murillo, el Sr. Murillo los hacía, este informe es del Sr. Conde,
el Sr. Conde los hacía, igual que el Sr. Belver, usted no hace nada. Pero oiga,
cuántos asesores tiene de seguridad, cuánto nos cuesta la seguridad en esta
ciudad, y usted no hace nada.
Mire, nos ha llamado hipócritas, nos ha llamado oportunistas, cínicos,
irresponsables, mire, Sr. Bonals, yo creo que usted es una persona
inteligente, pero yo espero que, al acabar la legislatura, usted nos lo pueda
demostrar. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Senen.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Con mucha brevedad, Sra. Clar, simplemente decirle
que lamento dos cosas de su intervención, comprendo su intervención, pero
lamento dos aspectos. Uno que diga que el único idioma de Cataluña es el
catalán y otro que haya dicho que hay gente que ha tenido que ha aprender
catalán, por obligación, para hablar con sus hijos. Bueno, bueno, es lo que ha
dicho.
En cualquier caso, yo presentaba esta moción con la finalidad de cerrar el
debate entre catalán y castellano, que sí que es verdad que es muy recurrido
en las administraciones públicas, Sr. Esteve, usted dice que este es un
reglamento ponderado, no sé si será radical el de Barcelona, donde ustedes
gobernaban, no sé, en cualquier caso entiendo que es lo contrario de
ponderado, no voy a entrar a calificarlo, simplemente le diré que no se está
cumpliendo, que es que las publicaciones no se hacen en catalán y en
castellano, la mayoría se hacen en catalán y lo que da motivo a esta moción,
es un cartel que encontré el otro día, que es que yo personalmente no lo
entiendo. Es un cartel que lleva el sello del Ayuntamiento, no sé si tengo la
obligación de aprender este idioma, no sé cuál es, lo siento, perdonen mi
ignorancia, no sé si es árabe, no sé, pero este cartel con el sello del
Ayuntamiento, que está aquí, no lo entiendo y creo que la mayoría de
ciudadanos de Hospitalet no lo entienden. Ese es el objetivo de la moción,
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háganlo en catalán, en castellano, hagan lo que crean conveniente, pero creo
que este no es el camino. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Annabel Clar.

SRA. CLAR
Igual no m’he explicat bé, a Catalunya hi ha dos idiomes oficials, el castellà i el
català i el Reglament d’ús de la llengua catalana de l'Ajuntament diu el que
diu. I per mi és un orgull i és una cosa, doncs que trobo que està molt bé, que
gràcies a l’educació dels nostres fills, els pares aprenem coses noves, no és
una obligació i si el motiu, com acaba de dir vostè ara, de la seva moció, és
aquest cartell, escolti’m, replantegi’s la moció, perquè és que la moció no parla
absolutament de res d’aquest cartell. A la moció parla del català i del castellà,
única i exclusivament.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, simplement per aquesta última apreciació, dir-li què posa el Reglament de
Barcelona, diu, les actes de les sessions que realitzi l'Ajuntament, la Comissió
de Govern i les Comissions Informatives s’han de redactar en llengua
catalana, i el nostre el que posa és, s’han de redactar preferentment i al
menys en llengua catalana. Per tant, hi ha una diferència clara entre un i
l’altre, en tot cas, jo no jutjo ni un, ni jutjo l’altre, l’únic que li dic és que, si
vostès tenen algun problema amb aquest Reglament, tenen una via que és el
recurs, fins ara no l’han utilitzat, entenc que entenen, doncs que no tindria cap
tipus de sortida aquest recurs, perquè és un Reglament absolutament que no
limita que una persona que vulgui ser atesa en castellà, tant verbal com per
escrit, ho pugui fer.
I el cartell aquest, l’he vist de lluny, però em sembla que és un acte esportiu
que convoca una entitat de la ciutat, pakistanesa, està escrita en urdú, pel que
he vist, i en tot cas l'Ajuntament col·labora com altres institucions col·laboren
en aquesta activitat. Hem sembla que és un acte que es va fer, un acte
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esportiu, i a més se li va llogar l’espai, o sigui, és una entitat que va llogar el
camp de futbol de l'Hospitalet, va fer el seu acte esportiu, va pagar
religiosament la seva quota i ha fet un cartell per convocar als seus associats,
per tant, lògicament el pot fer en la llengua que cregui oportú.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Només per referir-me a la moció 23, després el Sr.
Bonals farà la rèplica de la 22 i 24, molt curtet. Miri, vostès utilitzen
sistemàticament la llengua, per separar en lloc de per unir i això és un
problema, mostra d’això, el cartell aquest que vostè ha presentat aquí, quan
sabia que no és un cartell que fomenta l'Ajuntament, és d’una entitat, vostè ho
sap. En aquesta ciutat, en aquest Ajuntament i en aquesta administració, en la
seva relació amb els ciutadans la llengua no és, ni ha estat mai, un problema,
sembla que això a vostès els hi sàpiga greu. L’únic que fem nosaltres és, per
garantir allò que vostès demanen en la seva moció, és votar en contra, hi
votem en contra per garantir el que demanen i és que els idiomes, el castellà,
el català, a la nostra ciutat sigui una cosa amb normalitat.
Y, para acabar, es gratis, no me lo ha pedido y no tendría porque dárselo,
pero un consejo, busque otros referentes en política, no intente copiar de
ejemplos que no le van a llevar a ningún sitio. Usted es un hombre joven,
acaba de entrar en política, busque referentes que le ayuden a crecer, a
crecer bien, a ayudar a la ciudad y a que esta ciudad tire adelante con
cohesión, no con enfrentamiento.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Bonals, si vol afegir alguna cosa.

SR. BONALS
Sí, sí, sí, encara que sigui molt curtet. Bé, en la contestació del Sr. del Río em
refermo exactament, és una moció oportunista, plena d’hipocresia i, en tot cas,
m’agradarien algunes puntualitzacions, una. Crec que he contestat a més de
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100 preguntes del grup popular, en l’any que porto en aquesta responsabilitat,
no és veritat que jo no hagi trucat als portaveus de l’oposició quan ha hagut un
tema greu, altra cosa és la consideració que és un tema greu. Jo no tinc cap
inconvenient per a seure’m amb els portaveus i acordar quins són els temes
pels quals s’ha de trucar i jo no tindré cap inconvenient. Quan hi ha hagut un
tema greu, vostè sap que l’he trucat.
Per tant, jo em segueixo mantenint en el mateix, el tema de la seguretat és un
tema molt delicat, treballar amb els cossos i forces de seguretat requereix de
molta responsabilitat i vostè, com a responsable polític, vostè no pot avalar
això. Sr. del Río, vostè no pot avalar repartir a la ciutat de l'Hospitalet una foto
falsa, escandalosament falsa, de la ciutat de l'Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Solamente decir que, evidentemente, como no se
nos llamó para decirnos lo que pasaba en La Florida, nos enteramos por la
prensa, porque fue el único medio de saber lo que pasaba, dado que usted no
informó. Cuando nos informamos y vimos lo que pasaba, lógicamente no
teníamos un periodista para hacer fotos en el momento este y como sí que es
cierto que se quemaron contenedores y se quemó además una motocicleta,
pues como no teníamos el recurso, porque no estábamos allí y usted no nos
llamó, pues evidentemente se cogió una foto lo más parecida posible a eso, y
eso pasó en La Florida. De todas maneras, Sr. Bonals, yo de verdad no tengo
intención de ir más allá, pero le voy a reenviar todas y cada una de las
preguntas que usted no ha contestado y le invito a una lectura muy sosegada
del artículo 77 de la Ley 7/1985, le invito a una lectura muy sosegada del
artículo 164 del Decreto Legislativo 2/2003 y al artículo 96 del Reglamento
Orgánico Municipal, porque está usted incumpliendo flagrantemente estos tres
artículos y tiene, Sr. Bonals, consecuencias. Le invito a que responda por
última vez a todas y cada una de las preguntas que sus antecesores sí
respondieron, porque sí sabían lo que tenían que hacer.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per al·lusions, Sr. Bonals.
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SR. BONALS
Bé, en tot cas, per a la meva tranquil·litat, el mateix que està dient ara o
semblant, també vaig sentir que li deia al Sr. Belver en l’anterior mandat. I,
escolti, sap què li dic? Sí, sí, sí, les Actes estan per a tot, miri, això és fals,
com a veí és una autèntica vergonya i li dic una cosa, a mi, les amenaces del
Partit Popular, em motiven.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat, no, no, segons el Reglament..., Sr. del Río té la
paraula, no discutirem el Reglament en aquests moments, té un minut.

SR. DEL RÍO
Le agradezco Sra. Alcaldesa. Entonces me está diciendo que todo esto que
ha aparecido en prensa es falso, El País, La Vanguardia, El Periódico, todo lo
que han dicho sobre lo que pasó en La Florida es falso. Mire, no se preocupe,
por mucho que ustedes voten aquí en contra, ya hay ocho concejales que han
firmado para que haya un Pleno extraordinario de seguridad en la ciudad de
Hospitalet. Mañana esto va a entrar en registro y tal y como establece el
artículo 35 del Reglamento Orgánico del Pleno, se va a tener que celebrar un
Pleno extraordinario sobre seguridad.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs finalitzades les mocions del Partit Popular, passem a les de
Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 22, 23 i 24;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 22.- SOLICITANDO UN PLENO EXTRAORDINARIO SOBRE EL
ESTADO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD. Ha estat rebutjada amb 19 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 de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 7 vots
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a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Bas i
Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 23.- EN DEFENSA DEL BILINGÜISME EN LA CIUTAT DE
L'HOSPITALET. Ha estat rebutjada amb 19 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 de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 7 vots a favor dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; i dels representants de
PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

SOLICITAR AL GOBIERNO DEL ESTADO LLEVE A
MOCIÓ 24.CABO LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 557/2011, SOBRE
DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena
“in voce” a proposta del grup municipal de Convergència i Unió, i sotmesa a
votació s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; i amb 2 vots en contra dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve;assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Dado que en diciembre de 2010 se presentó a Pleno del Ayuntamiento una
moción del Grupo Socialista donde se solicitaba al gobierno central la
inclusión en el nuevo Reglamento de Extranjería de un informe municipal
sobre las infracciones contra la convivencia e incivismo cometido por
personas extranjeras.
Dado que el objeto de esa moción era dotar a la administración local de
potestad para comprobar la existencia de infracciones a la Ordenanza de
Convivencia y Civismo pudiendo el Ayuntamiento realizar, en caso de
infracciones a dicha Ordenanza, un informe de carácter negativo para la
concesión del permiso de reagrupamiento familiar.
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Dado que la moción fue aprobada en el Pleno del 21 de diciembre de 2010
pero que finalmente el gobierno central no la incorporó al Reglamento de
desarrollo de la Ley de Extranjería por lo que las infracciones a las
Ordenanzas de Convivencia y Civismo no pueden ser motivo de informe
desfavorable en los trámites de arraigo o de reagrupamiento familiar.
Dado que para solicitar el arraigo social la persona solicitante debe demostrar
la existencia de vínculos familiares con otros extranjeros residentes o en su
defecto presentar un informe emitido por el Ayuntamiento donde reside que
acredite su inserción social.
Dado que el extranjero que solicite autorización de residencia para la
reagrupación de sus familiares, deberá adjuntar en el momento de presentar
la solicitud informe expedido por los órganos competentes de la Comunidad
Autónoma del lugar de residencia del reagrupante a los efectos de acreditar
que cuenta con una vivienda adecuada para atender sus necesidades y las de
su familia.
Dado que a dichos efectos la Comunidad Autónoma podrá realizar consulta al
Ayuntamiento donde el extranjero reagrupante tenga su domicilio habitual
sobre la información que pueda constar del mismo en relación con la
adecuación de la vivienda.
Dicho informe de arraigo podrá ser emitido por la Corporación local en la que
el extranjero tenga su domicilio habitual, cuando así haya sido establecido por
la Comunidad Autónoma competente y en el pueda constar desde el tiempo
de permanencia del interesado en su domicilio habitual, en el que deberá
estar empadronado, los medios económicos con los que cuente, los vínculos
con familiares residentes en España, y los esfuerzos de integración a través
del seguimiento de programas de inserción sociolaborales y culturales.
Dado que tanto para la autorización de residencia temporal por razones de
arraigo social como de reagrupamiento familiar el solicitante debe presentar
un Certificado de antecedentes penales o documento equivalente, en el caso
de solicitante mayor de edad penal, que debe ser expedido por las
autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido
durante los últimos cinco años.
Es por ello que el Grupo Municipal del PPC propone al Pleno del
Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Solicitar al Gobierno del Estado que lleve a cabo la modificación
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del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de la Ley Orgánica 4/200, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social para que en las
solicitudes de autorización de residencia temporal por razones de arraigo
social y/o por reagrupamiento familiar sea necesario la inclusión de un informe
municipal realizado por el Ayuntamiento de residencia en donde se comunique
de la posible existencia de infracciones graves contra la convivencia y el
civismo.

SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno de la Generalidad de Cataluña que en el
informe vinculante que debe elaborar en los casos de trámites de arraigo o
reagrupación y permiso de residencia, contemple la necesidad de un informe
emitido por el Ayuntamiento, con carácter vinculante, en lo que sea
determinante para su calificación de favorable la existencia de elementos de
integración o no favorable por haber cometido infracciones de las Ordenanzas
de civismo de carácter muy grave que se hayan convertido en sanciones
firmes.

TERCERO.- Instar al Gobierno de la Generalitat que, con el concurso de las
entidades municipalistas de Cataluña, agentes institucionales, políticos,
económicos y sociales y previos los trámites procedimentales pertinentes,
establezca un criterio unitario y común para todos los municipios de Cataluña
en la regulación del civismo y la convivencia, así como en la elaboración de
los informes por arraigo, reagrupación, residencia y nacionalidad.

CUARTO.- Solicitar al Gobierno del Estado que los informes emitidos por los
ayuntamientos sobre infracciones a las ordenanzas municipales sean
vinculantes para la concesión de los permisos de residencia temporal por
razones de arraigo social y/o reagrupamiento familiar.

QUINTO.- Dar traslado de estos acuerdos a l’àrea de Seguretat, Convivencia i
Civisme, a los grupos municipales representados en este consistorio, al
Ministerio de Trabajo e Inmigración, al Ministerio del Interior, a la Delegación
del Gobierno de Cataluña y a la Federación Española de Municipios y
Provincias.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
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En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de
Convergència i Unió, números 25 i 26, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part de Convergència i Unió, Sr. Monrós, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Bé, la moció 25, per raons obvies, la retirem, és la que parla de suport al pacte
fiscal, la retirem.
La moció 26, faré l’exposició, certament l’accés als poliesportius, el sistema
tarifari, gaudeix d’un ampli ventall de possibilitats, perquè els veïns de la ciutat
puguin accedir als abonaments anuals, en diferents condicions, tal com
famílies nombroses, individualment, d’infants, etc. És cert també que l’actual
crisi econòmica, la baixa d’ingressos de les famílies i de les persones
comporta una problemàtica de liquidesa i a una de les coses que
automàticament deixen d’assistir és als poliesportius, perquè es donen de
baixa pel tema dels abonaments i aquells que no s’han donat de baixa, no
accedeixen, perquè no tenen recursos.
D’aquests col·lectius podem trobar tant persones, com famílies, i també
podem trobar un altre col·lectiu que són les persones que pateixen malalties
cròniques o degeneratives o d’altres com pot ser la diabetis, que per raons de
salut el metge els hi recomana la necessitat de fer exercici, a fi i efecte de que
en el seu temps vital gaudeixin de la millor salut possible.
Per tot això, el nostre grup polític proposa a aquest Ajuntament en Ple:
Primer, que, en el marc de l’elaboració de les Ordenances Fiscals de l’any
2013, s’estudiï la possibilitat, aquest apartat és una esmena additiva que va
proposar el grup polític socialista i que nosaltres hem acceptat, en el cas de
les matrícules, aplicar un descompte del 100% i en el de qualsevol tipus
d’abonament fer a la quota corresponent, tant individual com familiar, un
descompte com a mínim del 50%, a totes aquelles persones empadronades al
Municipi de l’Hospitalet i al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, que a nivell individual o familiar siguin inferiors al barem establert
en les bases reguladores que s’han fixat per rebre els ajuts del IBI, publicats a
la pàgina Web de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província.
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Segon, aplicar l’exposat en el punt primer a totes aquelles persones
pensionistes que reben la pensió mínima contributiva amb cònjuge al seu
càrrec, d’acord amb les quanties mínimes aprovades anualment pel Govern
de l’Estat.
Tercer, en el cas de les persones empadronades al Municipi de l’Hospitalet i al
corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, que tenen
diagnosticades malalties cròniques, degeneratives o qualsevol altre, sobre la
qual el metge ha determinat documentalment que, per mantenir un bon estat
de salut, precisa la realització d’exercici físic i que aquest el pot fer a les
instal·lacions d’un poliesportiu, sense cap supervisió especial i sota la
responsabilitat de l’usuari, que es pugui aplicar, per l’abonament individual, els
mateixos descomptes reflectits a l’apartat primer. A efectes de barem que el
conjunt dels seus ingressos si és l’únic perceptor, sigui per sota del salari
mínim interprofessional i si conviu amb cònjuge pares i/o fills menors de 26
anys o majors amb discapacitat igual o superior al 33% o menors acollits,
s’entendrà complert el requisit de carència de rentes, quant la suma de les
rentes de tots els integrants de la unitat familiar de tal manera constituïda,
inclòs el sol·licitant, dividida pel total de membres que la composen, no superi
el 75 % del salari mínim interprofessional, treta la part proporcional de dues
pagues extraordinàries. Moltes gràcies.

Essent les 20.35 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la
Sra. Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Votarem favorablement a la moció.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Votem favorablement també a les dues mocions.

SRA. PEREA
Molt bé i pel posicionament del Partit Socialista, em dono jo a mi mateixa la
paraula i li respondré. En primer lloc, li agraeixo el sentit de la moció, perquè
és una moció constructiva i jo penso que això també cal posar-ho en valor, en
Plens com el que estem vivint avui. Com vostè ha dit, estem en un moment
d’estudi de les ordenances fiscals, ordenances que aniran reflectides, que es
veuran reflectides en el pressupost municipal i, per tant, li acceptarem la
moció, en el sentit que ens posarem a estudiar sobre aquestes propostes que
vostès fan. Però també li diré que, en el cas dels preus públics, estem parlant
d’un preu que paga el ciutadà, perquè vol fer aquella activitat que presta
l'Ajuntament, però que, en cap cas, és obligatori i aquest tema jo penso que
l’hem de tenir present.
Sí que és cert que, per exemple, moltes de les mesures que vostè proposa,
les ordenances, els preus públics, perdó, de l'Ajuntament, ja les té
contemplades, com per exemple el cas de les malalties cròniques, en aquest
cas està contemplat, si no recordo malament, amb una disminució del 43%.
De totes maneres, penso que val la pena puntualitzar un moment el tema de
les bonificacions fetes de forma una mica, a vegades, doncs aleatòries,
perquè hem de tenir en compte que l’estat de la sostenibilitat dels comptes
passa, perquè hi hagi unes ordenances fiscals que si diuen també amb aquell
pressupost que posteriorment aprovarem.
I jo li he de dir en aquest sentit, ho dic perquè el Sr. Ordóñez ha fet un
comentari o hi ha algú que ha dit un comentari sobre que hem reflectit l’IVA,
els 13 punts de l’IVA, l’increment que va fer el Partit Popular al mes de juliol,
evidentment nosaltres ens veiem en l’obligació de repercutir aquest IVA,
perquè ja ho ha dit l’Alcaldessa, perquè és Llei i, a més a més, perquè si no
podria suposar un dèficit en els comptes municipals, cosa que no ens podem
permetre, per què, perquè estem prestant molts serveis a la ciutadania i
necessitem uns comptes sostenibles.
De totes maneres, jo vull ser prudent, valorem aquesta proposta que vostès
ens fan i, en tot cas, doncs agraint l’esperit constructiu de la moció, jo li faré
arribar de seguida que tinguem una valoració una miqueta sobre aquesta
qüestió, doncs li faré arribar la posició una mica del govern. Gràcies.

…/…

139

I ara, dono la paraula..., ha quedat aprovada la moció i dono la paraula perquè
proposi les mocions...

SRA. SECRETÀRIA
Manca el posicionament del Partit Popular.

SRA. PEREA
¡Ah! Me lo he saltado, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Es que como es habitual que no me responda, pues ya tampoco me tiene en
cuenta en el Pleno ¿no? Es que es normal, es que lo tienen en el ADN.
Bueno, yo, no, no soy malo, lo que pasa es que no soy inocente y, entonces,
Convergència i Unió aquí es inocente, aquí le hacen cambiar la moción y le
dicen, oye presenta algo que sea amigable, como dicen aquí y algo de buen
rollito, que sea constructiva, pero luego ya veremos como cuando lleguen las
ordenanzas fiscales, de todo lo que traen aquí no van a aprobar ni una.
Bueno, nosotros vamos a votar a favor, ya que es una moción constructiva y
de buen rollito, pues sigamos todos con el buen rollito.

SRA. PEREA
Sr. del Río, me tendrá que disculpar por habérmelo saltado, pero es que a
veces, para según qué cosas hay que escuchar, mejor uno no lo escucha. Sr.
Salmerón, ara ja sí, o Sr. Lluis Esteve, ja s’han posicionat, ara els hi toca a
vostès fer les seves mocions.

Essent les 20.40 hores abandonen la sessió els senyors Senen Cañizares
Martín, regidor del grup municipal del Partit Popular, i Alberto Sánchez López,
regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 25 i 26; adoptantse els següents acords:
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MOCIÓ 25.-

EN SUPORT AL PACTE FISCAL.

(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

MOCIÓ 26.- PER INTRODUIR UN
POLIESPORTIUS DE LA CIUTAT.

NOU

TIPUS

DE

TARIFA

ALS

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:

VIST que l’actual situació de crisis econòmica, com l’augment de l’atur i la
dificultat de trobar feina, està comportant una disminució dels ingressos
individuals i familiars d’una part de la nostra ciutadania que es veu en la
obligació de renunciar a una sèrie de despeses, prioritzant d’altres més
urgents com habitatge, alimentació, vestuari, etc.
DONAT que una de les despeses que fàcilment poden formar part del capítol
de renuncia és l’accés als poliesportius municipals amb l’objectiu d’utilitzar les
seves instal·lacions per la pràctica de l’exercici físic que repercuteix en un
millor benestar psicofísic i social com molt bé ho defineix i determina
l’Organització Mundial de la Salut.
ATÈS que la relació de tarifes especificades en les taules dels preus públics
en relació a l’accés a les instal·lacions dels poliesportius municipals és
diversificada amb un ampli ventall de quotes amb l’objectiu de facilitar l’ús al
major nombre de ciutadans però que, tot i aquesta voluntat, trobem un
col·lectiu que donada la seva situació econòmica personal i familiar no es
poden permetre pagar un abonament al preu tarifari establert.
ATÈS que dins d’aquest grup podem trobar persones de qualsevol edat que
per motius de malalties cròniques i degeneratives (com la diabetis i altres,)
se’ls hi ha recomanant mèdicament la pràctica habitual i permanent de
exercici físic amb l’objectiu de mantenir un acceptable estat de salut el més
prolongat possible en el seu temps vital.
VIST que l’Ajuntament és coneixedor de la problemàtica econòmica que pateix
una part de la nostra ciutadania i ha fet varies actuacions per pal·liar en part
les seves despeses familiars com el conveni signat a proposta de la Fundació
Agbar empresa subministradora de l’aigua o com també la concessió d’ajuts
als ciutadans subjectes passius de l’Impost sobre Béns Immobles amb
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escassa capacitat econòmica i que els seus ingressos siguin els ajustats a
una normativa aplicable que desenvolupa una base reguladora.
Per tot lo exposat, el Grup Polític de Convergència i Unió proposa a
l’Ajuntament en Ple els següents acords:
PRIMER : Que, en el marc de l’elaboració de les Ordenances Fiscals de l’any
2013, s’estudiï la possibilitat de, en el cas de les matrícules, aplicar un
descompte del 100% i en el de qualsevol tipus d’abonament fer a la quota
corresponent tant individual com familiar, un descompte com mínim del 50% a
totes aquelles persones empadronades al Municipi de L’Hospitalet i al corrent
de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament que a nivell individual o
familiar siguin inferiors al barem establert en les bases reguladores que se han
fixat per rebre els ajuts del IBI, publicat a la pàgina Web de l’Ajuntament i al
BOP.
Subjecte passiu (SP)...............Salari mínim interprofessional (SMI)
SP + cònjuge (C)...................... ...SMI + 15 %
SP + C + Altres ..................... ....SMI + 15 % + 10 %
SP + C + Incapacitat (I)............... SMI + 15 % + 15 %
SP + C + I + Altres ...................... SMI + 15 % + 15 % + 10 %
SEGON: Aplicar l’exposat en el punt primer a totes aquelles persones
pensionistes que reben la pensió mínima contributiva amb cònjuge al seu
càrrec, d’acord a les quanties mínimes aprovades anualment pel Govern de
l’Estat.
TERCER:
En el cas de les persones empadronades al Municipi de
L’Hospitalet i al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament,
que tenen diagnosticades malalties cròniques, degeneratives o qualsevol altre,
sobre la qual el metge ha determinat documentalment que per mantenir un
bon estat de salut precisa la realització d’exercici físic i que aquest el pot fer a
les instal·lacions d’un poliesportiu sense cap supervisió especial i sota la
responsabilitat de l’usuari, que es pugui aplicar, per l’abonament individual, els
mateixos descomptes reflectits a l’apartat primer. A efectes de barem que el
conjunt dels seus ingressos si és l’únic perceptor sigui per sota del salari
mínim interprofessional i si conviu amb cònjugue pares,i/o fills menors de 26
anys o majors amb discapacitat igual o superior al 33% o menors acollits,
s’entendrà complert el requisit de carència de rentes quant la suma de les
rentes de tots els integrants de la unitat familiar de tal manera constituïda,
inclòs el sol·licitant, dividida pel total de membres que la composen no supera
el 75 % del salari mínim interprofessional, treta la part proporcional de dues
pagues extraordinàries.
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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 27 i 28, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. PEREA
Disculpi Sra. Secretària, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Bé, jo presentaré la moció 27 i el meu company presentarà la 28. Molt
breument, crec que s’explica molt bé en el text, és la moció referida al suport
al banc d’aliments. La crisi econòmica, com saben vostès, incrementa cada
dia més el nombre de persones en situació de pobresa que demanen suport i
ajuts públics per cobrir les necessitats més bàsiques, especialment
l’alimentació i molt greument l’alimentació. L’índex de pobresa a Espanya,
com saben, ha augmentat, durant l’any 2011, el 21,8%, front el 19,5 que
estava només fa dos anys, o sigui, més de dos punts en dos anys. A la Unió
Europea hi ha 119 milions de ciutadans i ciutadanes comunitaris que es troben
en risc d’exclusió.
I atenent que la Federació Espanyola del Banc d’Aliments ha obtingut el premi
Príncep d’Astúries de la Concòrdia que s'atorga anualment a aquella persona,
grup de persones o institució que hagin contribuït amb la seva tasca a millorar
el món.
Atenent que el Programa d’Ajut a les Persones Més Necessitades es va crear
en 1987, basat en la compra d’excedents, en compliment amb la Política
Agrícola Comú, amb l’objectiu que persones amb escassos recursos
tinguessin accés a aliments i constituint la principal font de subministrament
dels Banc dels Aliments.
Atès que en aquests moments una nova política d’orientació agrícola comú,
en el marc d’aquesta política neoliberal que té la Unió Europea i que ens està
avocant a aquesta situació econòmica, ha posat en seriosa situació, aquesta
política del banc d’aliment, amb una amenaça molt forta que pugui veure
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d’una manera molt dràstica reduïdes les seves atribucions i les seves
aportacions, creiem important, donada aquesta situació econòmica i la
solidaritat amb les entitats que estan donant, en aquests moments, col·laboren
amb el banc d’aliments i fent de cada dia de la solidaritat i l’ajut a les persones
més necessitades, la seva tasca.
Primer, instant a aquest Ajuntament a felicitar a la Federació Espanyola de
Bancs d'Aliments per haver estat distingida amb aquest premi, pensem que és
d’obligat compliment.
Segon, instar a les Administracions Públiques que donin el suport necessari a
les entitats i ONG amb projectes socials, com passa a la nostra ciutat amb
multitud d’entitats que estan col·laborant, ja sigui directament amb el Banc
d’Aliments o ja sigui pel seu propi compte.
Tercer, també instar al Govern del Estat a defensar, en les comissions
corresponents i en el marc del Consell de la Unió Europea, la continuïtat del
Programa d’Ajut a les Persones Més Necessitades de la Unió Europea, en les
perspectives financeres per al període 2014-2020, que és el que en aquests
moments s’està debatent i està greument en crisis, segons ens diuen els
nostres representants al Parlament Europeu.
Quart, instar al Govern del Estat que en les negociacions referents al
Programa d’Ajut a les Persones Més Necessitades de la Unió Europea,
defensi que sigui inclòs en el capítol de Despesa Social i de Cohesió, per tal
de no generar contradiccions administratives que obstaculitzin les bases
legals del mateix i que garanteixi un programa d’ajuda i assistència social que
respongui a les necessitats socials i alimentàries dels estats membres, segons
les situacions que tinguin en cada moment.
I, per últim, donar trasllat d’aquest acord al Govern de l’Estat, als Grups
Parlamentaris dels Congrés dels Diputats de l’Estat i del Parlament Europeu, a
la Comissió Europea, especialment al Comissari d’Agricultura i
Desenvolupament Rural, sr. Ciolos, al Consell de la UE, a la Federació
Espanyola de Bancs d'Aliments, al Banc d’Aliments de Barcelona i a Creu
Roja.
Això no obstant l'Ajuntament farà el que consideri.

SRA. PEREA
Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Sí, gràcies Sra. Perea. La segona de les mocions és en relació al concert amb
escoles privades que segreguen alumnes per sexe.
És conegut que aquest mes d’agost hi ha hagut dues sentències del Tribunal
Suprem, el Tribunal que ens hem dotat tots democràticament, que és el
Tribunal que dictamina si es compleixen o no les lleis, doncs aquest Tribunal
Suprem ha manifestat de forma inequívoca que, d’acord amb la Llei Orgànica
d’Educació, que és la Llei vigent en el nostre Estat, les escoles no poden
discriminar els alumnes per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol altre motiu i que, en limitar l'admissió a nens o a nenes, s'incorre en
una d'aquestes discriminacions. Això ho ha dit, ho dèiem nosaltres des de fa
molts anys, el grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, però ara més, i ho deien algunes comunitats autònomes que van
retirar el concert a aquestes escoles, ara, a més a més, ho diu el Tribunal
Suprem.
Atesa la dificultat de la situació a més que ara tenim en l’àmbit de l’educació,
tots ho sabem, disminució de recursos, reducció de plantilles, increments
d’hores lectives, de ràtios, eliminació de les subvencions a extraescolars,
espais d’acollida, socialització de llibres, reducció de beques als nostres
alumnes, eliminació de l’aportació als Plans Educatius d’Entorn, eliminació de
la sisena hora a l’escola pública, disminució de les subvencions per a l’acollida
d’alumnes nouvinguts a les escoles concertades, que aquestes sí integren,
són integradores, incorporen alumnes nouvinguts, a més de la reducció del
finançament d’escoles de música i escoles bressol.
Ens trobem en aquest moment, nosaltres sempre hem defensat que les
escoles que segreguen nens i nenes per opció ideològica, no havien d’estar
sota el concert de les administracions públiques. Però, a més a més, ara li
afegim que ens manquen recursos en educació, per tant, tan sols a
l’Ajuntament de l’Hospitalet, el departament d’Ensenyament ha creat un dèficit
sobrevingut en els últims dos anys, de 600.000 euros, despeses que ja tenia
compromeses i que ja no arribaran i pel proper exercici, pel 2013, la reducció
de finançament del departament d’Ensenyament cap a la regidoria d’Educació,
serà aproximadament d’una mica més d’un milió.
Tenint en compte que a Catalunya doncs hi ha una quinzena d’escoles que
segreguen nens i nenes per raó de sexe, que reben al voltant d’un global de
25 milions d’euros, inclòs el pagament delegat dels seus mestres, nosaltres el
que plantegem és que això s’hauria de prioritzar, aquests diners s’haurien de
prioritzar cap a les escoles públiques o les escoles que acullen, en aquest
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sentit, doncs a escoles que acullen, concertades també que acullen població
nouvinguda.
En el cas de l'Hospitalet hi ha dues escoles que reben, aproximadament, entre
3, 4 milions d’euros, si es considera inclòs el centre d’infantil adscrit o no i, en
tot cas, entenem que aquests diners podien suplir aquelles mancances que
tenim de finançament. Entenem, per suposat, que cada pare i cada mare pot
portar el seu fill a l’escola que desitgi, però en tot cas, les escoles han de
complir la Llei, en aquest cas han de complir la LOE, per poder ser objecte del
concert educatiu i el Tribunal Suprem ha dit que aquestes escoles no la
compleixen.
Per tant, a la nostra moció el que demanem és que el departament
d’Ensenyament retiri per aquest curs, els concerts a aquest centres que
segreguen nens i nenes per raó de sexe, d’acord amb les sentències del
Tribunal Suprem. I també demanar al departament d’Ensenyament que
l’import del conjunt d’aquests concerts, els destini a compensar les nombroses
retallades realitzades en els darrers cursos al conjunt de recursos educatius,
prioritzant aquells que incideixen més directament sobre l’èxit escola, la
cohesió social i també, perquè no, la redistribució equitativa dels alumnes
nouvinguts a la nostra ciutat. Gràcies.

Essent les 20.45 hores, entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

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

SR. ORDÓÑEZ
Bien, sobre la moción número 27, la del banco de los alimentos, votaremos a
favor y, obviamente, votaremos en contra de la moción número 28. Miren, la
verdad es que no queremos entrar a valorar su discurso, pero claro, esta
moción lo único que hace es dar otra muestra más de su intolerancia hacia la
gente que no piensa como ustedes, aquí, miren, no hay un pensamiento único
por mucho que ustedes lo quieran meter en las escuelas y lamentamos mucho
que una persona como usted, que trae estas mociones, sea regidor de
educación de una ciudad como Hospitalet, lamentable.
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Miren, nosotros creemos, obviamente, en la libertad de elección de centro, en
la igualdad, que todo el mundo pueda elegir el centro donde quieran estudiar
sus hijos y que ustedes no son nadie para decir cómo educamos o dejamos
de educar a nuestros hijos. La verdad es que no voy a entrar más en este
tema, porque su pensamiento estalinista de pensamiento único, la verdad es
que nos repulsa y es que ya no puedo decir nada más, siempre lo mismo.

Essent les 20.50 hores, entra a la sessió el Sr. Alberto Sánchez López, regidor
del grup municipal de Plataforma per Catalunya.

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

SRA. CLAR
Per part de Convergència i Unió, votarem favorablement a la moció número
27, la que fa referència al banc dels aliments i, com no pot ser d’una altra
manera, votarem en contra de la número 28. I votarem en contra de la número
28, perquè des de Convergència i Unió pensem que els polítics sobretot hem
de ser coherents i la coherència es demostra amb els fets. El senyor
d’Iniciativa que ha parlat fa un moment, pertany a una agrupació política que
fins fa dos anys governaven a la Generalitat de Catalunya, en aquell termini
de temps, en aquella legislatura, es va aprovar la Llei d’educació catalana.
Dintre de la Llei d’educació catalana n’hi ha un article on es contempla la
possibilitat de concertar els centres que diferencien els alumnes de nens i
nenes. Des del nostre punt de vista i segons consta a la Llei, parlen d’escoles
diferenciades, no segreguen, diferencien, perquè això de segregar forma part
d’un tipus de vocabulari de pensament únic, com posava aquí fa un moment la
pancarta, per no dir una cosa més greu.
S’ha de ser coherent, perquè, Sr. Esteve, vostè sap que, a l’any 2010, el
conseller Ernest Maragall va signar la renovació d’aquests concerts i que
aquesta renovació és fins al final del 2014. Anul·lar aquests concerts
anteriorment, implicaria una sèrie de problemes econòmics que s’haurien de
fer front impressionants, però no només per a la Generalitat, no, per a les
famílies, perquè aquestes famílies han escollit el centre on volen educar als
seus fills lliurament i no n’hi ha ningú que pel seu pensament de ficar la banya
en una cosa, perquè això és cosa de rics, és cosa religiosa, és cosa no sé què
i és cosa no sé quants, tingui el dret de trencar les regles del joc a mitja
partida, que és el que pretenen fer vostès ara amb aquesta moció.
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Llavors, li demano coherència i no siguem demagogs, perquè aquests nens
que van a les vint i pico escoles que diferencien per sexe, són nens que tenen
tot el dret del món a estar escolaritzats i el seus pares tenen el dret a escollir
les escoles on els volen portar i en el moment que aquestes escoles perdin
aquest concert, aquests nens, aquestes famílies no podran assumir el cost de
l’escola privada, perquè van entrar amb unes condicions i ¿què farem amb
aquests nens? on els portarem? ¿a la pública i assumirem la despesa
igualment? ¿a la concertada i assumirem la despesa igualment? No ens
estalviarem 25 milions d’euros, ni 4 milions d’euros a la nostra ciutat, siguem
coherents, siguem sincers i fugim, si us plau, Sr. Esteve, de la demagògia,
que és el que ha fet vostè amb aquesta moció. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part del Partit Popular.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. En primer lloc, dir que votarem a favor de la moció
número 27 i respecte a la número 28 votarem en contra, com no pot ser d’una
altra manera.
Al principi la moció venia presentada d’una manera ja molt concreta, acusen
directament a les dues escoles que tenim a la ciutat, tant el Xaloc, com el
Pineda, suposo que després han donat un pas enrere i l’han volgut fer una
mica més genèrica per despistar una mica o per no focalitzar d’una manera
tan directa.
Com vostè sap, Sr. Esteve, aquestes dues Sentències a les quals vostè feia
referència, són vinculants a les comunitats autònomes on es presenten
aquells escrits, per tant, Catalunya en aquest sentit ni té res a dir, ni pot fer
res. Per tant, vostè el que planteja és, de tant en tant, la legislatura passada
va presentar una moció en aquest sentit, en aquell moment, a més a més, va
anar molt més enllà, acusant i deixant d’una manera velada dient que el tema
de segregació deixava com la desigualtat entre l’home i la dona, bé, deixant
un forat allà i, bé, d’una manera molt malament.
En aquest sentit, nosaltres, com no pot ser d’una altra manera, atenem a la
Constitució Espanyola i la Constitució en el seu article número 27 defensa la
llibertat dels pares per escollir el centre on volen portar als seus fills. Nosaltres
considerem que, des de les administracions públiques, s’ha de garantir una
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oferta pública d’igualtat i qualitat i això passa perquè els nens i les nenes
vagin on els seus pares volen que estudiïn.
Per tant, vostè ara, a les últimes setmanes, amb tot el tema de la manifestació
i tal, també parlen del dret a decidir i a mi m’agradaria saber si aquest dret a
decidir és quan vostès decideixen primer per les persones o si decideixen el
que volen, perquè nosaltres considerem que el dret a decidir passa, en aquest
sentit, perquè els pares puguin escollir l’escola on van els seus fills.
I miri, no li parlaré dels estudis que hi ha a nivell internacional i a nivell
nacional, sobre la qualitat d’ensenyament d’aquestes escoles diferenciades,
que són models que s’estan exportant no només a Europa, sinó a Estats Units
i, per tant, vostè és una cosa que no l’hi interessa, perquè no és el model que
vostè vol i, per tant, ho vol imposar a tothom, partint que és una escola pública
i s’han de garantir els drets de tots els pares.
També vol discriminar a unes famílies que, a més a més, i a unes escoles
que, a més a més, estan donant cobertura a molts pares i a molts alumnes de
l'Hospitalet de Llobregat, gairebé el 50% o més del 50% dels alumnes tant del
Xaloc, com de Pineda, són de l'Hospitalet, per tant, hem de garantir la cohesió
social, aquestes escoles durant molts anys han fet una cohesió social, han
permès que molts pares portin, per proximitat, els seus fills a aquestes escoles
i vostè vol, ara mateix, impedir que aquests pares deixin de portar els seus fills
a aquests col·legis, perquè no li agrada aquest model, perquè no és el seu i
ha de tenir en compte que, tot i que no és el seu, el servei públic és un servei
de tot.
I per tant, nosaltres, a més a més, cal destacar que l’èxit escolar d’aquestes
escoles arriba gairebé a un 100% en el tema de la selectivitat, per tant,
nosaltres votarem en contra i dir-li que si vostè té la força, a la propera
legislatura, d’entrar en govern, faci el que calgui, però no voti en contra d’una
LEG i després no surti del govern, perquè clar, vostè ha de ser conseqüent, si
vostè no està d’acord amb una LEG i vostè vota en contra, doncs per
responsabilitat s’hauria de plantejar tot el seu suport al govern tripartit. Moltes
gràcies.

Essent les 20.57 hores, entra a la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín,
regidor del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Dolors Fernández, Sr. Fran Belver, quien quiera empezar.

…/…

149

SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, respecte a la moció del banc d’aliments,
evidentment donarem suport, donades les característiques de la mateixa.
Sr. Salmerón, ja han començat, des de fa temps, a reduir els fons d’aliments
que vénen a les ciutats, que vénen a les institucions i que vénen a les entitats
d’iniciativa social. I nosaltres entenem que tenim un seriós problema de crisi,
entenem també que hem de fer tots els possibles perquè aquesta crisi la
puguem abordar i també, com no, per veure de pal·liar els seus efectes, però
és obvi que no ho podem fer a costa dels més fràgils, dels més dèbils, en
definitiva dels que estan passant gana.
Hi ha necessitat d’aquests aliments, les entitats de la iniciativa social
conjuntament amb l'Ajuntament, conjuntament amb Creu Roja, conjuntament
amb Càritas, es nodreixen d’aquests aliments, a part de les aportacions
econòmiques del propi Ajuntament, i estan donant suport a famílies que han
perdut pràcticament tots els seus ingressos i es van afegint famílies, perquè la
crisi continua essent cruel i hem de comptar, a més a més, que tenim a 200
famílies d’aquí, de l'Hospitalet, que l’any passat, al mes d’agost, també es van
quedar sense la renda mínima d’inserció.
Llavors pensem que en el primer món, Europa, no pot ser que hi hagi milions
de persones que passin gana, aquesta extrapolació serveix per a l'Hospitalet.
Sense anar més lluny, entitats tan serioses com Càritas o com el propi Institut
d’Estadística de la Generalitat de Catalunya, ens estan dient que el 19,9% del
país són pobres, però pobres reals i que, a més a més, per acabar-ho
d’adobar, aquesta pobresa té cara de fonamentalment nen, nena, els de
menys de 16 anys arriben fins a un 27,6% de pobresa, estem castigant a una
població que els seus nens i les seves nenes no reuneixen els requisits bàsics
per tenir una vida digna. Per això mateix, aquests aliments serveixen per
donar suport a totes aquestes persones que en aquest moment ho estan
passant francament malament, que no es veu de moment un futur més
amable que el que ara tenim i sembla de lògica que tots treballem perquè la
gana, insistia, al primer món i al segle XXI, la podem eradicar.
Llavors dir que estaríem per demanar que els fons que vénen dels bancs
d’aliments no tan sols es vagin suprimint, sinó que s’augmentin, i que tots
aquells que tenen algun tipus de responsabilitat a l’hora de poder facilitar
aquests fons, tinguessin en compte que reduir només serveix per incrementar
la pobresa i haurien no tan sols de suprimir, sinó d’augmentar, per tal que les
necessitats mínimes bàsiques de la població que és en aquest moment pobra,
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si no estès coberta, com a mínim alleugerís el que és la seva situació familiar.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Miri, com deia la Sra. Clar en la seva intervenció,
nosaltres, des del Partit Socialista, en l’anterior govern de la Generalitat i des
de la nostra responsabilitat de govern en aquell moment, vam aprovar la Llei
d’Educació de Catalunya que diu moltes coses, diguéssim, i en aquell
moment, aquella Llei es va aprovar amb la ferma voluntat de generar un
consens ampli i amb voluntat que, independentment dels canvis de govern
que es poguessin produir a la Generalitat, com temps després va passar amb
l’accés de Convergència i Unió a la Presidència de la Generalitat, que aquesta
Llei el que tenia era voluntat de permanència, per tant, el que es va intentar va
ser buscar el major consens possible i per això va tirar endavant amb tot el
que diu. Aquella és una Llei que, segurament, segur, si l’hagués fet sol el
Partit Socialista, no diria exactament el que diu, diria altres coses, altres sí que
serien exactament com les que diu, però en benefici d’aquest consens, es va
aprovar tal com la coneixem ara.
Quan vostè parlava i estic d’acord amb vostè, Sra. Clar, quan deia, home, a
meitat d’una partida no es poden canviar les regles del joc. No m’ha quedat
clar si es referia a les ajudes que es donen a les famílies que van a les
escoles bressol municipals o a les escoles de música, no m’ha quedat clar,
perquè, home, si algú ha canviat les regles del joc en el món de l’educació han
estat vostès i les han canviat a meitat de la partida, a meitat del curs i amb
efectes retroactius, home, per tant, ara no ens vingui a dir que si hi ha una
Sentències del Tribunal Superior de Justícia que han canviat i que diuen el
que diuen, que ara nosaltres no podem fer aquests canvis, home, vostès,
sense cap Sentència, han fet els canvis que els hi ha semblat bé.
I, a partir d’aquí, és on nosaltres diem, escolti, nosaltres estem disposats i
creiem que és bo destinar recursos públics a escoles concertades i concertar
escoles, pensem que és bo, ho hem defensat sempre i continuarem
defensant. Però en moments de dificultat també, no és menys cert, que el que
s’ha de fer és prioritzar i pensem que, en aquests moments, ara mateix, hem
de prioritzar i un espai clau, imprescindible, on hem de prioritzar molt i molt, és
en l’educació, és a l’ensenyament. Estem veient mes rere mes, notícia rere
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notícia, com d’una banda i d’una altra es van retallant els recursos en aquells
elements que fan d’elements cohesionadors a la nostra societat, en un
moment de greu crisi. Per tant, com entenem que governar és prioritzar,
pensem que hem de, de tota la llista, de tot el que ens agrada fer, del que ens
agradaria fer i del que voldríem fer, ho hem de posar en ordre i en el cas de
l’ensenyament no és diferent.
Per tant, és en base a tot això que nosaltres en aquest moment donarem
recolzament a la moció presentada per Iniciativa per Catalunya, no perquè no
creiem en el concert, no perquè pensem que no s’han de concertar escoles
privades, sinó perquè pensem que s’ha de prioritzar especialment en aquests
moments i pensem que un element de priorització podria ser aquest.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Clar, perdó, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Jo, agrair l’aprovació de la moció, en tot cas, efectivament veig que algú té el
terme stalinista molt ampli, perquè stalinista en aquests moments seria el
Tribunal Suprem, seria el expresident Zapatero quan va impulsar la LOE, tots
els diputats i diputades que van votar la Llei d’ordenació educativa, en el seu
moment, en el Congrés dels Diputats, per tant, si stalinista és acatar la Llei,
doncs en aquests moments sí que ens podrien dir que som stalinistes en
aquest sentit.
En tot cas, jo, a banda de criteris més pedagògics, que jo crec que l’escola ha
de preparar a la ciutadania per a la seva vida en societat i a la societat hi
convivim homes i dones, i que clarament la Llei orgànica opta per una
educació en coeducació, jo crec que, malgrat aquests arguments pedagògics
que cadascú els pot discutir, evidentment, aquí no s’està plantejant ni cap
tancament d’escola, ni cap impediment al dret a decidir o la llibertat de cada
família a portar el seu fill allà on calgui, igual que d’altres persones porten el
seu fill a l’escola alemanya, absolutament privada, o a una altra escola
absolutament privada, i paguen el que costa i tenen unes altres prestacions,
doncs nosaltres entenem que aquelles persones que vulguin portar els seus
fills a una escola que no entra dins dels paràmetres del concert que la Llei
actual d’ordenació educativa, fins que la canviï el Partit Popular o que el
Tribunal Suprem dictamini, doncs evidentment poden escollir l’escola que
desitgin, però hauran de fer front als costos, perquè públicament no haurien
de tenir finançament.
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Per tant, jo crec que, ho deia el Sr. Belver, jo crec que en temps de prioritat
hem de prioritzar les escoles que, evidentment, escolaritzen altíssim
percentatge d’alumnes a l'Hospitalet, jo no conec, tret d’alguna escola, no
conec altres escoles que no escolaritzin pràcticament al 99 o 100% d’alumnes
de l'Hospitalet, s’haurien de prioritzar aquelles escoles que acullen alumnes
nouvinguts, que han entrat i que han volgut col·laborar amb aquest
Ajuntament i amb el departament d’Ensenyament, les polítiques de
redistribució d’alumnes nouvinguts i, per tant, aquelles escoles que,
evidentment, no s’acullen a altres sistemes de finançament que tots intuïm,
però que ningú explica.
Per tant, jo crec que, en aquest sentit, no és una moció en contra de la llibertat
de decisió dels pares a escolaritzar els seus fills, no estem demanant que es
tanqui cap escola, el que estem demanant és que els fons públics es prioritzin
en aquelles escoles que en aquests moments ho necessiten i molt, en aquests
moments, perquè entenem que els seus pares sí que no podrien pagar una
manca de concert. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Convergència i Unió.

SR. CLAR
Sí, Sr. Belver, com vostè ha dit, si el PSC hagués fet sol la LEG, no
l’haguessin fet com l’han fet i segur que si l’haguessin fet sols Convergència i
Unió tampoc no l’haguéssim fet com l’hem fet. Però a la LEG, que és la Llei
d’Educació catalana, Sr. Esteve, la catalana, la nostra, la d’aquí, no la LOE,
no, no, no, la nostra, que és la que s’ha aprovat posteriorment, és a la qual
ens hem de cenyir, és la que contempla aquests convenis, vostès la van
signar, Esquerra Republicana també la va signar, i quan parlava de
coherència em referia a això. Si fa uns anys enrere vam signar aquesta Llei, el
conseller Maragall va renovar aquests convenis, estan en vigor fins el 2014, a
partir del 2014, si de cas, ja parlarem, però fins ara estan en vigor.
Llavors, quan parlo de canviar les regles, lamentablement Sr. Belver, vostè
sap quina situació econòmica tenim i encara que sigui molt dur dir-ho
d’aquesta manera, l’escolarització obligatòria comença a primer de primària,
l’esforç que estan fent els governs en general, les administracions públiques
en general, concertant educacions per sota, de nens menors de primer de
primària, vostè sap el que significa, quin cost representa. Si s’han hagut
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d’ajustar les aportacions que s’estan fent, Sr. Belver, no ha sigut per gust i
vostè ho sap, i a l’hora de prioritzar, vostès prioritzaran unes coses, uns altres
prioritzaran unes altres i uns altres prioritzaren unes altres, llavors, en aquest
cas, s’ha prioritzat el que és obligatori i fins l’etapa que podem mantenir de la
manera que es pot mantenir. S’han reduït les subvencions que s’han donat a
les escoles bressol, sí senyor, s’han reduït, però n’hi ha subvencions encara i
la Generalitat les manté, que hi ha hagut ajuntaments que no les han
mantingut, han hagut ajuntaments que, durant aquests anys de bonança, no
feien front a la part que els hi tocava, perquè la Generalitat estava aportant el
que s’havia compromès, les famílies pagaven el que s’havien compromès i
amb això es cobria la despesa.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Sí, a mi me gustaría decirle al Sr. Esteve que yo no sé si es que él cuando
estudió, que iba a un colegio de curas y segregaban a los alumnos, tuvo un
trauma o algo, pero aquí cada cierto tiempo trae la misma moción, para
intentar imponer al conjunto, su trauma, o sea, basta ya.
Y luego, al Sr. Belver lo que me gustaría decirle es que usted ha comentado
que gobernar es priorizar y más en el tema de educación, entonces me
gustaría saber cómo el próximo curso, tanto ustedes, como Iniciativa por
Catalunya, Izquierda Unida y Alternativa, les van a decir a los padres del
Gornal y de Bellvitge y a los del resto de Hospitalet, que gobernar es priorizar
y que sus hijos ya no van a ir a la escuela pública, sino que van a tener que
pagar un pastón, porque se van a convertir en un colegio privado. Por tanto,
están ustedes discriminando a estos padres que voluntariamente eligen ese
centro educativo para llevar a sus hijos, tanto Xaloc, como Pineda, por tanto, a
mi me gustaría saber cómo en el próximo curso ustedes, bueno, se lo van a
decir.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
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No, simplement per explicar-li a la Sra. Esplugas que hi ha tres tipus d’escola
al nostre país, la pública, que la titularitat és del departament d’Ensenyament,
la privada que rep concert, privades concertades i la privada privada, per tant,
el que estem plantejant nosaltres en aquesta moció, és que alguna privada
concertada passi a privada i no rebi fons públic.
I també li he de dir que, evidentment, vaig estudiar en una escola de
capellans, era una altra època, era durant el franquisme i era el que s’estilava,
en tot cas, l’únic trauma que vaig tenir, no tant això, és després trobar-me amb
un company d’escola assegut oposadament a mi, és l’únic trauma que tinc.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, deixem-ho aquí, molt bé, passem a l’últim apartat de mocions, les de
Plataforma per Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 27 i 28; adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 27.-

DE SUPORT ALS BANCS D'ALIMENTS.

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

Atès que la crisis econòmica incrementa el número de persones en situació de
pobresa que demanen suport i ajuts públics per cobrir les necessitats més
bàsiques, especialment la alimentació.
Atès que en un estat de dret és responsabilitat dels poders públics garantir el
benestar i seguretat de les persones, cobrint les necessitats elementals per
sobreviure, especialment en conjuntures socialment delicades per la crisi i
l’atur.
Atès que l’índex de pobresa a Espanya ha augmentat durant l’any 2011 al
21,8% (19,5 % el 2009), degut a que s’han sumat nous perfils de pobresa:
classe mitjana i baixa en situació d’atur, que ha de destinar quasi la totalitat
dels seus ingressos a pagar hipoteques a entitats financeres responsables de
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la bombolla immobiliària.
Atès que a la Unió Europea 119 milions de ciutadans comunitaris es troben en
risc d’exclusió, del quals 19 milions reben suport alimentari a través del
Programa d’Ajut a les Persones Mes Necessitades ( 2 milions a l’Estat
Espanyol).
Atès que juntament a la responsabilitat ineludible de les administracions,
diferents entitats i ONG participen activament en la lluita contra la pobresa i
l’exclusió social, especialment els Bancs d’Aliments que son organitzacions
sense ànim de lucre, basades en el voluntariat, amb l’objectiu de recuperar
excedents alimentaris i donacions i redistribuir-los de manera gratuïta, justa i
equitativa entre les persones necessitades.
Atès que La Federació Espanyola de Bancs d'Aliments ha obtingut el Premi
Príncep d'Astúries de la Concòrdia que s'atorga anualment a aquella persona,
grup de persones o institució que hagin contribuït amb la seva tasca exemplar
a millorar el món, i que el jurat ha tingut en compte el seu esforç per atendre
les principals necessitats de molta gent en un moment de crisi com l'actual.
Atès que el Programa d’Ajut a les Persones Mes Necessitades es va crear
en 1987 basat en la compra d’excedents, en compliment con la Política
Agrícola Comú, amb l’objectiu de que persones amb escassos recursos
tinguessin accés a aliments, i constituint la principal font de subministrament
dels Banc dels Aliments.
Atès que una nova orientació de la Política Agrícola Comú va acabar amb els
excedents agrícoles, pel que la Unió Europea va comprar en el mercat un
elevat percentatge dels productes destinats als Programa d’Ajut a les
Persones Mes Necessitades amb l’oposició d’alguns estats membres, fins
arribar al Tribunal de Justícia de Luxemburg que va donar la raó als
demandants.
Atès que malgrat la resolució de Tribunal de Justícia de Luxemburg, els
ministres d’Agricultura de la UE arriben a un acord i prorroguen el Programa
fins el 2013.
Atès que la Unió Europea està debatent durant aquest mesos la continuïtat
del Programa a partir de 2014 a la qual s’oposen alguns estats membres.
Atès que la supressió del Programa d’Ajut a les Persones Mes Necessitades
suposaria un greu problema social en ser major la demanda d’aliments de
primera necessitat per l’enduriment de les condicions de vida de milers de
persones abocades a l’atur i a l’exclusió; i deixaria als Banc d’aliments i
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entitats col·laboradores sense la principal font de subministrament, en la tasca
de facilitar el suport alimentari a persones en situació de vulnerabilitat social
dels seus territoris.
El Grup polític d’Iniciativa Verds – Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords.
PRIMER.- Felicitar a La Federació Espanyola de Bancs d'Aliments per haver
estat distingit amb el Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia i el
reconeixement de la seva tasca i funció social que simbolitza el treball de les
entitats col·laboradores i ONG’s que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social.
SEGON .- Instar a les Administracions Públiques que donin el suport
necessari a les entitats i ONG’s amb projectes socials que canalitzen la
donació d’aliments per a les persones més necessitades amb l’objectiu de
contenir situacions socials de risc.
TERCER.- Instar al Govern del Estat a defensar, en les comissions
corresponents i en el marc del Consell de la UE, la continuïtat del Programa
d’Ajut a les Persones Mes Necessitades de la Unió Europea en les
perspectives financeres per al període 2014-2020, amb l’objectiu de fomentar
la solidaritat europea, afavorir la cohesió social i una sortida digna de la crisi
econòmica per a milions de persones.
QUART.- Instar al Govern del Estat que en les negociacions referents al
Programa d’Ajut a les Persones Mes Necessitades de la Unió Europea
defensi que sigui inclòs en el capítol de Despesa Social i de Cohesió, per tal
de no generar contradiccions administratives que obstaculitzin les bases legals
del mateix i que garanteixi un programa d’ajuda i assistència social que
respongui a les necessitats socials i alimentàries dels estats membres segons
les situacions que tinguin en cada moment.
SISÈ.- Donar trasllat d’aquest acords al Govern de l’Estat, als Grups
Parlamentaris dels Congrés dels Diputats de l’Estat i del Parlament Europeu, a
la Comissió Europea, especialment al Comissari d’Agricultura i
Desenvolupament Rural, sr. Ciolos, al Consell de la UE, a la Federació
Espanyola de Bancs d'Aliments, al Banc d’Aliments de Barcelona i a Creu
Roja de Barcelona.

MOCIÓ 28.- SOBRE ELS CONCERTS A LES
SEGREGUEN ELS ALUMNES PER RAÓ DE SEXE.

ESCOLES

QUE
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 10 vots en contra 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 del representans de PxC, Sr. Ordóñez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

Atès les dues sentències del Tribunal Suprem dictades aquest mes d’agost
sobre els concerts amb escoles que segreguen alumnes per sexe, en les que
manifesta de forma inequívoca que d’acord amb la Llei Orgànica d’Educació,
les escoles no poden discriminar els alumnes per raó de naixement, raça,
sexe, religió, opinió o qualsevol altre motiu i que, en limitar l'admissió a nens o
a nenes, s'incorre en una d'aquestes discriminacions.
Atès que en les sentències s’afirma que "els centres docents que opten pel
model d'educació diferenciada no poden ser concertats, i, per això, no poden
ser sostinguts amb fons públics."
Atesa la difícil situació generada en l’àmbit de l’educació, amb la disminució de
recursos tant pels centres amb la reducció de plantilles o els increments
d’hores lectives i de ràtios; per les famílies amb l’eliminació de les
subvencions a extraescolars, espais d’acollida, socialització de llibres o la
reducció de beques; pels programes de cohesió social com ha estat
l’eliminació de l’aportació als Plans Educatius d’Entorn o l’eliminació de la 6a
hora en molts dels centres públics i de les subvencions per l’acollida
d’alumnes nouvinguts a les escoles concertades integradores; així com pels
serveis que es presten des de l’ajuntament com són les escoles bressols
municipals, l’Escola de Música Centre de les Arts o l’Oficina Municipal
d’Escolarització.
Atès que tant sols en relació als serveis educatius que gestiona l’Ajuntament
de l’Hospitalet, aquesta reducció de recursos per part del Departament
d’Ensenyament significa més d’un milió menys d’ingressos per l’any 2013
d’acord amb les comunicacions del Departament, que s’han d’afegir als
600.000€ de dèficit sobrevingut provocats pel Departament en els dos darrers
cursos.
Atès que a Catalunya hi ha una quinzena de centres privats que segreguen
els alumnes per sexe, que reben un global del voltant de 25 milions d’euros de
fons públics en concepte de concert educatiu on s’inclou el pagament delegat
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dels seus mestres.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Demanar al Departament d’Ensenyament la retirada dels del curs
2012/13 dels Concerts als centres que segreguen alumnes per sexe d’acord
amb les sentències del Tribunal Suprem del passat mes d’agost en les que
manifesta literalment "els centres docents que opten pel model d'educació
diferenciada no poden ser concertats, i, per això, no poden ser sostinguts amb
fons públics."
SEGON.- Demanar al Departament d’Ensenyament que l’import del conjunt
d’aquests concerts, els destini a compensar les nombroses retallades
realitzades en els darrers cursos al conjunt de recursos educatius, prioritzant
aquells que incideixen més directament sobre l’èxit escolar i la cohesió social.
TERCER.-Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als membres del Consell
Educatiu de Ciutat, a totes les associacions de pares i mares dels centres
educatius de l’Hospitalet i als centres educatius de la ciutat.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de
Plataforma per Catalunya, números 29 i 30, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, pasaremos a explicar las dos mociones que traemos al Pleno del
Ayuntamiento. La primera es una que habíamos dejado encima de la mesa y
traemos hoy, para dotar a guardia urbana, sus unidades motorizadas, de un
airbag, que les pongan un airbag en los cascos, ya que obviamente el airbag
es un elemento de seguridad que lleva muchos años perfeccionándose en los
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vehículos y es junto con el cinturón la medida más importante a la hora de
conducir, por lo que se ha incluido en investigaciones para el beneficio de
todos los motoristas.
Es posible encontrar airbags para cascos y para abrigos, y los airbags para
cascos son precisamente muy útiles para proteger el impacto que sufren en el
cuello en caso de accidente. Según muchos informes, el último del Real
Automóvil Club Español, aunque el airbag cervical no llega a representar un
hito en seguridad, como los airbags de turismos, suponen un gran avance
sobre los protectores convencionales.
Nosotros lo que pedimos es que en los cascos que dispone actualmente
guardia urbana, se les integre un airbag o bien se compren cascos con
airbags que ya vienen integrados. El objetivo de estos cascos es proteger la
columna vertebral en las cervicales y tan pronto como se frena a fondo la
motocicleta, el sistema sensor y no la cuerda de desgarre, activa el casco, con
lo que es altamente seguro.
Obviamente pedimos que se implanten para guardia urbana, ya que sería de
gran utilidad, ya que hay que considerar que las actuaciones que realizan
muchas veces requieren de maniobras que conllevan un plus de peligrosidad
y dotarlos de este sistema serviría para protegerles en caso de colisión y
minimizar el riesgo de sufrir lesiones cervicales graves.
Aquí, obviamente, como entendemos que es un coste para el Ayuntamiento,
siempre podríamos hablar de que se empiece por las unidades motorizadas,
los motoristas de guardia urbana, para despues irlo implementando poco a
poco a los agentes que lleven scooter. Si empezamos por las unidades
motorizadas, el coste realmente sería bastante bajo y no supondría más que
unos 7.000 euros, aproximadamente, según las informaciones que nos han
pasado varias empresas.
Nosotros creemos que visto que desde el gobierno de esta ciudad siempre se
ha afirmado que dotarían a guardia urbana de todas las mejoras y medios
necesarios para realizar su trabajo, por eso pedimos que se inicie una
negociación con empresas que comercialicen la protección cervical con
airbag, para incorporarlo a las unidades motorizadas de guardia urbana.
Traemos esta moción por un lado y la siguiente moción pues lo que instamos
es a que el Ayuntamiento inste de forma urgente a la Generalitat, a instalar
cámaras en el barrio de La Florida. Antes hemos hablado, obviamente, de la
situación de inseguridad en nuestra ciudad y el grupo municipal de Plataforma
per Catalunya traemos al Pleno una moción centrada en el barrio de La
Florida. Obviamente, una moción que viene dada por el hastío de muchos
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vecinos de ese barrio, por los continuos conflictos que se producen semana
sí, semana también.
Los vecinos están hartos de las continuas peleas y altercados que se
producen en sus calles, están hartos de la inseguridad que hay en las calles,
hartos de robos con violencia, sobre todo a gente mayor, muchas veces
agredida, a la que suelen robar collares y pendientes con gran violencia.
Hartos también los vecinos de fiestas en pisos hasta altas horas de la
mañana, que no les dejan descansar, ruidos y molestias.
Es innegable que La Florida ya no es lo que era, nada tienen que ver con ese
barrio obrero en el que la gente se conocía y podía pasear tranquilamente por
sus calles. La gota que ha colmado el vaso de este descontento, han sido los
gravísimos altercados del otro día, incidente en el que se vieron implicados
varias decenas de inmigrantes que se enfrentaron a la policía con palos,
piedras y botellas. Incidentes que duraron hasta las cinco de la mañana y que
se saldaron con varios agentes heridos. Fíjense si fue grave la situación que
tuvieron que venir furgones antidisturbios, desde Lloret, para controlar la
situación.
Frases que dicen los vecinos: parecía una guerra, contenedores ardiendo, un
ciclomotor quemado, vidrios de coche rotos, incluso dicen los bomberos que
fueron a sofocar los fuegos, fueron recibidos a pedradas. Vaya, al más puro
estilo de la banlieu parisina, donde los inmigrantes campan a sus anchas y
destrozan barrios enteros en sus protestas. Queremos resaltar las palabras de
un medio de comunicación que dice: “Los bloques de La Florida se han
convertido en un gueto de personas latinoamericanas, donde los vecinos
apuntan que hay conflictos desde hace años.” Esto lo dicen los vecinos.
Por eso reclamamos, desde Plataforma per Catalunya, que ciertas zonas
problemáticas de La Florida sean consideradas, por este Ayuntamiento, zonas
de especial vigilancia de la convivencia, como lo es el distrito de Ciutat Vella
en Barcelona y al igual que el distrito de Ciutat Vella cuenta con cámaras de
seguridad, también debe contar La Florida con esas cámaras de
videovigilancia y que además deben ser instaladas de forma urgente, ya que
se ha demostrado, en muchos países, que poner cámaras de vigilancia en
zonas conflictivas, disminuye la criminalidad, así como ayuda a identificar a
quien comete los delitos.
La Florida, como otros puntos de la ciudad, no necesita medidas puntuales y a
corto plazo, como que una unidad de mossos o de guardia urbana patrulle por
los bloques durante dos semanas, sino que necesita un plan de choque y
medias a largo plazo que solventen el problema y no sólo pongan parches.
Por eso, aunque la Generalitat aceptó poner cámaras en Hospitalet, en esta
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moción lo que pedimos, dada la gravedad de la situación y de los últimos
acontecimientos, es que el Ayuntamiento reclame la instalación de cámaras
de videovigilancia en el barrio de La Florida de forma urgente, teniendo
especial atención al foco de origen de estos conflictos.

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

SR. SALMERÓN
Sí Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votem en contra de les dues mocions. La primera perquè, tot i estant d’acord
d’alguna manera amb el que planteja, pensem que no és matèria del Ple, en
tot cas és matèria de diàleg i de discussió en el marc de la negociació entre
empresa, en aquest cas, i treballadors i els seus representants sindicals i, per
tant, no pensem que sigui una qüestió a tractar en el Ple.
I la segona, votem en contra per raons que ja hem dit en la moció anterior del
Partit Popular, per tant, no em repetiré. A mi m’ha semblat tant a la descripció
que feia ara el Sr. Ordóñez, com abans el Sr. del Río, no he sentit una
preocupació sincera, sinó que he sentit com una mena de “regocijo”, no sé
com seria en català, a l’hora de descriure una situació que ha estat molt greu,
que en som coneixedors i que, primer, no se soluciona, com deia ell mateix,
amb mesures puntuals, sinó que és una situació greu estructural, entre
d’altres coses, però no només, però sí entre d’altres coses, agreujada per la
situació econòmica d’una joventut, en aquest cas, o no tan joves, que no
tenen futur pràcticament, tenim una ciutat o tenim un Estat i una Unió
Europea, en el cas de Catalunya concretament, que supera ja el 50% d’atur
juvenil, tenim una població juvenil que no té recursos, que no té cap
perspectiva de futur, que és la generació juvenil que està en pitjor situació de
la nostra història recent.
I per tant, aquí no podem frivolitzar, ni banalitzar, com s’ha dit abans, perquè
és una situació greu, en la que l'Ajuntament sol no se’n sortirà i en som
conscients i per això estem demanant ajuda d’altres administracions, i que
mesures com les que hem parlat en aquest Ple, com les retallades que s’estan
produint, com mesures com la retallada en els plans d’ocupació, en l’educació,
no fan més que agreujar. No és casualitat que aquesta situació que alguns
deien, i és veritat i en som conscients que es veia venir, que qualsevol dia
podia passar alguna cosa d’aquest tipus en algun barri nostre, justament ha
passat en el pitjor moment de la crisi econòmica, no és casualitat, i quan
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menys recursos, quan menys estat hi ha en aquests moments, és quan
afloren totes les dificultats.

I, per tant, no poden banalitzar, sinó que estem d’acord que hem d’esmerçar
tots els recursos, esforços, però sol l'Ajuntament no se’n sortirà, sols els
ajuntaments no ens sortirem, hem de reconèixer la tasca que estan fent les
entitats, les associacions de veïns, entitats ciutadanes, per mirar de pal·liar
aquesta situació, requereix tasca policial, educativa, no és en va tampoc que
hem reduït, precisament també, els pressupostos en la Llei, i encara no s’han
notat massa, però en la Llei de serveis socials i, per tant, la ràtio d’educadors
de medi obert, per exemple. I aquest Ajuntament està fent esforços, com
abans s’ha dit, per fer aquest equipament, que el farem, que traurem diners
d’on puguem i que després haurem de veure cóm gestionem aquell
equipament perquè pugui servir pel que ha de servir, que és per mirar de
taponar, com dèiem, aquesta sangria, que no es resol només amb això,
perquè té profundes causes econòmiques.

I, per últim, no podem votar-la tampoc a favor, perquè, des del nostre modest
punt de vista, les càmeres de vigilància no són la solució. Tenim el cas aquí
de Famades on, després de molt insistir, vam col·locar càmeres de vigilància i
quan la situació és com la que és, la càmera de vigilància ajuda molt poquet,
per tant, estaríem donant una perspectiva, una solució, que lluny del que deia
justament l’argumentari, seria molt parcial i no ajudaria. Això mereix, en gran
part, el que ja s’està fent, segurament hem de fer molt més com Ajuntament,
però hem de fer totes les administracions molt més, des del punt de vista
estructural, per donar-li perspectiva a la gent jove i a la no tan jove, siguin
nascuts aquí o no nascuts aquí, que són en definitiva, concretament al barri de
La Florida, el que estan vivint una situació agreujada, jo crec que encara més
greu de la que es va veure a l’anterior crisi econòmica dels anys 80, on havia
situacions també, potser no tant, però sí també d’aquest tipus. Per tant, estem
condemnant a tota una generació a l’atur, a la pobresa més absoluta.

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

SRA. BORRÀS
A la primera moció, nosaltres votarem favorablement, de fet el que es demana
no és ni directament una despesa, sinó estudiar la possibilitat de veure quina
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seria la despesa i la idoneïtat o no d’incrementar la seguretat en el que és en
aquest àmbit, la seguretat respecte als agents de seguretat i, per tant, en
aquest sentit, doncs nosaltres creiem que és una moció correcta i, per aquest
motiu, doncs hi donarem suport.

SR. PÉREZ
Respecte a l’altra moció, vostès saben que la normativa vigent estableix que
és el municipi, Ajuntament, qui sol·licita la instal·lació de càmeres de
videovigilancia i és el departament d’Interior qui ha d’autoritzar-les. De fet, a la
nostra ciutat tenim instal·lades o estan en procés d’instal·lació, càmeres de
videovigilancia a nou punts, essent un d’aquests punts el barri de La Florida,
que té o tindrà càmeres a la zona dels blocs de Florida, a la zona del carrer
Jardí, carrer Martí Blasi, carrer Núria, Parc dels Ocellets i a la zona de la plaça
de la Llibertat. Nosaltres som de l’opinió que hi ha punts conflictius a la nostra
ciutat, en els quals no s’han posat aquestes càmeres i, per tant, creiem que
seria bo que es fes.
Votarem en contra d’aquesta moció, perquè entenem que caldria reformularla, sol·licitant un nou estudi per part de la Junta de Seguretat, presidida per
l’Alcaldessa i participada pel cos de mossos d’esquadra i la guàrdia urbana, i
veure on cal instal·lar més càmeres, amb participació clara dels veïns i els
comerciants de la zona. Per cert, des de CiU vam ser dels primers en
demanar càmeres de videovigilancia a la zona de les discoteques del polígon
Famades i hem fet campanya al carrer i hem demanat que s’instal·lessin més
a la resta de punts conflictius de la ciutat. Estem assabentats pels mitjans de
comunicació que l’equip de govern havia demanat al departament d’Interior
permís per instal·lar càmeres de videovigilancia, vam adreçar-los un precpregunta demanant informació acurada sobre aquesta petició, però finalment
la informació no va arribar i va ser el departament d’Interior qui ens la va donar
i amb això continuem amb la queixa que vam fer a la moció presentada pel
Partit Popular.
Amb això de les càmeres, en la seva moció hi ha un punt que em grinyola una
mica, a veure quina explicació em dóna, perquè clar, vostès demanen de
forma urgent i permanent, càmeres de videovigilancia al barri de La Florida,
nosaltres també, però tenint especial atenció al focus d’origen d’aquest
conflicte, és a dir, vostè em vol dir que posarem càmeres per vigilar els veïns,
crec que, clar, perquè aquest conflicte ve puntualment pels veïns de la zona
que van baixar i van fer un “botellón”, per així dir-ho d’aquesta manera, i es va
presentar la guàrdia urbana, no els hi van fer cas i es van enfrontar.
Certament hi ha quatre detinguts, perquè han comès delictes, però això de
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posar càmeres de videovigilancia per espiar als veïns, escolti’m, sí, sí, a mi
això em grinyola una mica, en aquest aspecte. Res més, moltes gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Votaremos a favor de las dos mociones.
Únicamente indicarle al Sr. Ordóñez, que yo creo que habría que incorporar
este dispositivo en todas, en scooter y en motocicletas de gran cilindrada,
usted y yo vamos en moto y los dos sabemos que los peores accidentes no
son precisamente los que vamos en moto de gran cilindrada, los accidentes
más graves se dan, precisamente, en las scooter, por la debilidad que tiene el
hecho de conducir una moto pequeña. Por tanto, yo creo que si algo es más
peligroso, no es precisamente la moto de gran cilindrada, sino justo la
contraria, por tanto, habría que instalarse primero en la scooter.
Respecto a la segunda moción, oiga, es que mire, este es El Punt: “Durant la
baralla es van cremar contenidors, fet que va alarmar als veïns i es van
trencar llunes i retrovisors de vehicles”. El 20 minutos dice: “Los agentes
pidieron a una persona que bajara la música de su coche y ello derivó en un
enfrentamiento que parecía el inicio de una guerra”. Esto es El Periódico: “Els
amics dels detinguts havien començat a cremar contenidors d’escombreries,
el problema es va agreujar quan els bombers hi van intentar intervenir, van ser
rebuts a pedrades”. Este es El País: “Ellos llamaron a los suyos y nosotros
llamamos a los nuestros, una mujer, que prefiere no decir su nombre, lamentó
la frecuencia con la que ocurren este tipo de incidentes”. Y esta es La
Vanguardia: “La situación es insostenible, pero desgraciadamente no es
nueva. Desde hace años, el tema de conversación, los domingos por la
mañana, es la hora a la que ha acabado la fiesta que se hacía en el piso de al
lado, cuando llegó la policía o si han roto la puerta de acceso al edificio,
comenta un comerciante de la zona que prefiere mantener el anonimato.
Mucha gente se ha marchado, sólo hemos quedado unos cuántos, los bares
están regentados por extranjeros, los comercios abren sin horario y el
ambiente en las comunidades de propietarios es inaguantable”. La
Vanguardia.
Es cierto, seguramente los recortes afectaran, pero parece que ustedes
también aplican los recortes, esto es lo que nos ha enviado el grupo
independiente de la guardia urbana, donde dice que ustedes también aplican

…/…

165

recortes en seguridad y, por tanto, si quiere usted una solución, pues dejen de
hacer esos recortes y quizás si esos 19 vehículos que, según dice guardia
urbana, están por reparar y llevan 3 meses en el taller, si estuvieran de
servicio en la calle veríamos más policía, que es una de las cosas que
también ayuda a incrementar al menos la sensación de seguridad en los
vecinos. Y quizás sea cierto también que la situación económica, pues agrava
también esa sensación de inseguridad, pero no es nuevo que el 17 de enero
de 2007, ustedes estaban ya en gobierno de esta ciudad y el anterior Alcalde,
Sr. Corbacho, ya estaba hablando de inseguridad en la ciudad de Hospitalet.
En enero de 2007 aún no había crisis económica, por tanto, es cierto que la
crisis económica seguramente ahonda más en la situación, pero tenemos un
problema en la ciudad de Hospitalet, no escurran el bulto y traten de
solucionarlo.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Bonals.

SR. BONALS
Bé, està clar que el Sr. del Río no ha quedat satisfet amb la primera part i ara
està a la pròrroga, està a la pròrroga de dir, yo como el alcoyano, hasta el
final. Bé, en tot cas, vull dir, sobre les dues mocions presentades per
Plataforma per Catalunya, clar, el que es planteja a la moció 29, en el tema de
millores, el que es demana és que s’iniciïn negociacions amb les empreses, a
fi i efecte d’introduir aquesta nova tecnologia en els cascos de la guàrdia
urbana. El primer que he de dir, aquesta és una notícia que es va començar a
produir a partir, crec jo i no em dolen prendes, d’una bona mesura que va
prendre l'Ajuntament de Badalona, que té una empresa amb dificultats que es
dedica, precisament, a fer això, a posar l’airbag cervical en els cascos. A partir
d’aquí es produeix una notícia, que surt en els mitjans de comunicació, per
tant, l’efecte que perseguia l'Ajuntament, generant aquesta notícia, és positiu,
això fa que realment la gent es comenci a interessar per aquesta tecnologia
en la mesura que pugui ser una millora.
A veure, jo crec que, a dia d’avui, evidentment com tot a la vida, tot és
millorable, crec que l’equipament de la guàrdia urbana és correcte, aquesta
tecnologia que vostè parla, si no m’equivoco, s’està aplicant a dotze cascos de
motorista de la guàrdia urbana de Badalona. Jo, quan vaig pel carrer i quan
pregunto, tampoc no veig que aquesta tecnologia estigui molt implantada,
tenint en compte que el treball policial és un treball molt específic, no és com
una persona particular que agafa una moto, es posa un casco i va, té unes
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implicacions determinades. Jo avui, votarem que no en aquesta moció, però a
mesura que veiem que aquesta tecnologia té les condicions optimes de
seguretat i estigui suficientment provada, evidentment que a partir d’aquell
moment, mirarem d’incorporar-la en els equipaments de la guàrdia urbana,
com no pot ser d’una altra manera cada cop que va sortint una millora, però
creiem que el fet que, perquè s’hagi fet aquesta experiència a Badalona, amb
tota la casuística aquesta, molt interessant per part de l'Ajuntament i crec que
s’ha de valorar, crec que encara seria massa agosarat intentar introduir-ho.
Esperem, veiem com va evolucionant aquesta tecnologia, com s’adapta a una
feina específica com és el treball policial i en el moment en el que això estigui
suficientment provat, no li càpiga la menor dubte, a vostè i a tots els membres
de la guàrdia urbana, que aquesta millora s’anirà incorporant.
Respecte a la segona moció, sobre la seguretat del barri de La Florida, bé, el
que no farem es tornar a reproduir el debat, jo no estic a la pròrroga, estic en
un altre partit. Sí, en tot cas, dir que, i el grup de Plataforma ja ho sap i el
regidor, el Sr. Pérez de Convergència li ha explicat com funciona això de les
càmeres, ara, en aquest moment, el que estem és en el procés de adjudicació
de la primera tongada de càmeres que ens van autoritzar per part de la
Generalitat de Catalunya. Sempre hem dit, perquè en algun altre debat ha
sortit, la conveniència o no que hi puguin haver més càmeres, sempre hem de
dir, escolta, anem a posar aquestes que tenim autoritzades i que m’agradaria
recalcar que les càmeres no es posen exclusivament en els llocs que puguin
ser més o menys conflictius.
És a dir, sempre s’ha dit, els eixos comercials no són conflictius, però per la
pròpia configuració urbana, té més dificultats que les patrulles hi puguin
accedir amb vehicles i, per tant, una càmera, una videovigilancia ajuda a tot el
concepte de seguretat en aquest espai, per tant, m’agradaria una mica
recalcar aquestes dues variables. I això estem en un procés final d’adjudicació
i, per tant, jo crec que, en un temps raonable, les càmeres que tenim
autoritzades, en aquest moment, per part de la Generalitat de Catalunya, es
podran instal·lar a la ciutat i en el futur és quan haurem de valorar la
conveniència o no que n’hi puguin haver, sigui necessari col·locar-les a
d’altres indrets de la ciutat.
Però, en tot cas, vull dir, i també en la mesura que aquesta moció ha estat
presentada en un to, al meu entendre, correcte, sí que m’agradaria recalcar
algunes qüestions, vull dir, clar, com aquí ara últimament ens acostumarem
que hi haurà el que és la moció i l’octaveta, però clar, com jo no faig una
octaveta, al final l’octaveta també la he de contestar en algun lloc, no? Sí que
m’agradaria dir, hombre, doncs primera, utilitzant la pròpia legislació de la
Generalitat quant a limitació d’horari dels locals, bars, bars musicals, etc, i
previ informe dels responsables policials de la ciutat, ja portem vuit bars
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limitats a la nostra ciutat, que portem disset locals tancats per incompliments,
per tant, tancats vol dir, no cadena perpetua, això no existeix, es poden tancar
per tres mesos, es poden tancar per sis mesos, es poden tancar per un any,
home, ja en portem disset. Que, en el que portem d’any, sancions
relacionades amb l’ordenança del civisme, ja en portem prop de mil setcentes, i en locals que hem limitat l’horari per algun tipus d’incompliment,
doncs ja en portem més de vint. És evident que sempre, com tot a la vida,
sempre es pot dir que l’ampolla està mig plena o mig buida, però, en tot cas,
aquí estem treballant, estem fent força feina i, en tot cas, li dic que avui no
votarem aquesta moció, però no perquè estiguem tancats que en el futur n’hi
puguin haver més.
Però sí que m’agradaria recalcar, és a dir, en els blocs Florida mai hem
plantejat tot el tema exclusivament des del punt de vista de la seguretat,
primera perquè és un error. I, tant és així que aquest estiu hem provat coses
noves, treballant des dels diversos àmbits de les àrees de l'Ajuntament, des
de l’àmbit d’esports a l’àmbit de cultura, a l’àmbit d’ensenyament, a l’àmbit de
serveis socials, per fer una política molt més transversal en el si del barri de
La Florida i, sobretot a la zona dels blocs Florida. Des del punt de vista de la
guàrdia urbana hem tingut permanentment dos agents de la guàrdia urbana,
precisament mediant en el conflicte, per fer realment, doncs que l’estiu fos
millor del que al final ha estat pels fets del dia 31 d’agost. Bé, hem de seguir,
hem de seguir treballant, vull dir, treballar per a la convivència no és senzill, és
complex, però, en tot cas, és el que té la ferma voluntat d’aquest govern de
treballar, de buscar el màxim de complicitat possible, sabem que el moment
electoral, doncs crea més dificultats a tots els àmbits de convivència, perquè
som més susceptibles de la seva utilització, però en tot cas, com a
responsables del govern de la ciutat, el camí que continuarem treballant és el
camí que hi hagi oportunitats per a la convivència de tothom, vinguin d’on
vinguin.

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

SR. ORDÓÑEZ
Bien, obviamente lamentamos mucho que no se hayan aprobado las
mociones que traemos, ya que además son unas mociones que aquí traen
toda la buena intención, como usted ha dicho, el tono ha sido en plan
constructivo, sí que creemos que La Florida tiene un problema, creemos que
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hay que afrontar este problema y cada uno tendrá sus puntos de vista sobre
cómo solucionar el problema. Entonces, me alegro que al menos se haya
reconocido que existe una problemática en este barrio, dicen que, bueno, en
verano han probado cosas en el barrio de La Florida, está claro que no han
funcionado, viendo como ha acabado el verano, está claro que no han
funcionado. Entonces nosotros, simplemente, lo que pedíamos en esta
moción y obviamente derivado de los incidentes ocurridos a final de mes, es
que el Ayuntamiento pidiese urgentemente y metiese prisa a la Generalitat en
el proceso licitatorio.
Bien, respecto a lo que ha dicho usted sobre los airbag de los cascos, bien,
que lo hayan hecho en Badalona, pues ideal, felicidades para el Ayuntamiento
en Badalona, pero obviamente no creo que nosotros tengamos que esperar a
ver cómo funciona en el Ayuntamiento de Badalona, porque hay cincuenta mil
estudios en los cuales se dice que el airbag cervical ayuda mucho en caso de
accidente, entonces, no me diga usted que hay que esperar a ver cómo
funciona en Badalona, porque está claramente probado que funciona.
Entonces, no creo que para la labor policial le impida eso, todo lo contrario, da
seguridad, lamentamos pues que no nieguen.
Sobre lo que decía el grupo de Iniciativa por Cataluña, dice usted que esto no
es materia de Pleno, no es materia de Pleno hablar de guardia urbana de la
ciudad, pero en cambio sí que es materia de Pleno hablar de las retalladas,
del IVA, de guerras en el mundo, cosas que aquí no podemos solucionar,
claro, cuando ustedes no se atreven a afrontar un problema, entonces no es
materia de Pleno, esto obviamente es materia de Pleno, porque en este Pleno
no se ha regulado en ningún momento lo que es materia y lo que no es
materia. Entonces, si ustedes no quieren dotar a guardia urbana de más
seguridad, pues díganlo y no pongan escusas.
Sobre la moción de las cámaras en La Florida, miren, de regocijo nada, o sea,
usted mismo, usted ha dicho que es de allí, entonces, los vecinos de allí, si
usted sigue yendo por allí, sabrá que están cansados de la situación,
entonces, de regocijo nada, cuando hay una situación, cada uno propone las
medidas que cree convenientes y nosotros proponemos esto. Ustedes llevan
muchos años gobernando en esta ciudad, por tanto, también tienen culpa de
lo que pasa, no solo es la crisis y cosas así, no es sólo eso, ustedes también,
como equipo de gobierno, tienen responsabilidad. Y el buenismo este que nos
utilizan a veces, porque claro, no les gusta cuando se tocan ciertos temas,
mire, eso es en lo que ha derivado la situación que tenemos en La Florida, en
Pubilla Casas y en algún otro barrio de la ciudad. Obviamente, compartimos
que no es la solución definitiva, que no es la panacea, pero es una solución
que hay que dar, porque las otras medidas que están intentando ustedes, si
es que intentan alguna, no han funcionado.
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Y, por último, al grupo municipal de Convergència, pues decir que, bueno,
lamentamos y encontramos muy incoherente su postura, que pidan cámaras
de seguridad en Can Famades, pero en cambio en La Florida digan que no y
que si hay un foco, mire, obviamente las cámaras no son para vigilar a los
vecinos, entonces, eso usted nunca lo ha dicho en otras mociones, por qué lo
dice en la nuestra, el foco quiere decir la zona donde se produce el incidente,
por tanto, tampoco tergiverse lo que es el foco o no es el foco.
Y decirle simplemente al Sr. del Río que, bien, agradecemos el apoyo a las
propuestas, lo que queríamos era simplemente que se estudiase un poco el
tema de ir instalando los airbag cervicales en guardia urbana, un poco hacerlo
progresivamente, por eso hemos pedido que primero se haga en unas. Y el
coste, realmente son 7.000 euros más o menos lo que hemos calculado por
las unidades de guardia urbana, es un coste muy bajo y visto que hay gastos
de 30.000 euros en fiestas de la diversidad o 14.000 euros en las fiestas de un
barrio, creemos que 7.000 euros no es una gran cantidad para poder dedicar
a guardia urbana.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Bonals, vol afegir alguna cosa?

SR. BONALS
Simplement, a veure,...

SRA. ALCALDESSA
A veure, un moment, que em demana la paraula el Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Un matiz muy breve y sin ánimo de polemizar más, pero, a ver, yo creo que
convendrán conmigo o no, pero yo creo que el debate de hoy, más allá de
decir tanto Plataforma, como el Partido Popular, que existe un problema, que
nosotros, al menos este grupo reconoce que existe ese problema y yo le
decía, con un ejercicio, creo, de sinceridad, lo que creo que se puede y lo que
no se puede hacer y las dificultades que tiene un Ayuntamiento para hacerle
frente y un llamamiento a que todo el mundo ponga de su parte para
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solucionarlo, lo que se pone de manifiesto es que ustedes tampoco han
aportado soluciones, más allá de decir que hay un problema, aquí las
soluciones concretas que han aportado en Plataforma son, pongan ustedes
cámaras de vigilancia, y el Partido Popular, hágase un Pleno extraordinario.
Convendrán conmigo que tan fácil no será la situación, cuando ustedes todo
lo que después de un mes casi, después de los hechos, lo único que han
podido traer hoy aquí es eso.
Y no se lo digo como un reproche, lo digo porque no cuesta tanto decirle a la
gente la verdad, no cuesta tanto decir las cosas como son, que la realidad es
mucho más compleja de lo que nos gustaría. Porque incluso el Sr. del Río,
cuando usted trae aquí a aprobación una moción que su propio gobierno no
hace, la modificación del reglamento, si en el supuesto caso de que el
reglamento se modificara por parte del gobierno, usted debe saber, porque lo
sabe y la gente no es tonta, que sería imposible de gestionar, si ahora mismo
no se pueden gestionar los sin papeles que están en los centros, en los Cies,
no se puede gestionar ¿usted se imagina cómo gestionaría el gobierno, con
los recursos actúale, la expulsión de aquellas gente que cometa actos
incívicos? Sería imposible de gestionar, hay que decirle a la gente la verdad y
no pasa nada en decir que no hay soluciones mágicas y que, seguramente,
todos tenemos cosas que hacer y todos nos habremos equivocado, pero de
buenismo nada, aquí la primera medida del gobierno de esta ciudad, en
nombre de la Alcaldesa, fue pedirle a la Generalitat más mosos de escuadra,
por tanto, buenismo nada, cuando se va de las manos, llega un momento que
se necesita más seguridad y más mosos de escuadra, pero la situación es
más compleja, mucho más compleja.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Josep Lluís Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Miri, una qüestió, nosaltres sí que demanem
càmeres a La Florida i ja hem parlat amb l’Associació de Veïns per saber
quina necessitats tenien d’aquestes càmeres al barri, en els punts que ells
creien que s’havien de posar càmeres al barri, perquè les càmeres es posen
quan hi ha perill a la propietat, quan hi ha perill a la persona o quan hi ha perill
per a la salut pública, en llocs on això passa. Aquí vostè on vol posar el focus,
on diu el focus, el focus és un tema puntual, se sap que són uns veïns, i això
se soluciona parlant, parlant, posant mitjans i posant guàrdia urbana de carrer,
etc, però no amb una càmera, penso que amb una càmera per solucionar
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aquest tema, no és la solució. Per això li demano a vostès, li preguntava si era
només per vigilar als veïns, perquè si són per vigilar als veïns, escolti, això em
recorda a la Varsòvia dels anys 40, on estaven les torres, com no hi havia
càmeres, posaven guàrdies amb fusells, em recorda a Sobibor, Auschwitz i tot
això.
No, no, miri, les càmeres són per prevenir problemes, el problema sabem on
està focalitzat, a partir d’aquí, hi ha unes solucions que s’han de plantejar,
s’han de plantejar aquestes solucions i crec que una càmera per aquest tema
no és suficient. A més, vostè a la moció diu al final, bé, al final es comunicarà
a l’Associació de Veïns, etc, no, escolti, perquè no es parla primer amb
l’Associació de Veïns a veure què opina i parlem-ne, no? Bé, res més, gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Tiene usted razón, tenemos un problema y hay que
buscar una solución, a ver, por qué se plantea un Pleno extraordinario de
seguridad, no por lo que ha pasado en La Florida, sencillamente porque
tenemos que buscar una solución, pero para encontrar una solución tenemos
que saber cuál es el problema, pero no se nos informa sobre el problema, es
por eso que hemos pedido ese Pleno, la falta de información. Cuando usted
va al médico, el médico no le puede dar una pastilla si no sabe qué es lo que
tiene, queremos saber cómo está la situación y como no se nos informa,
pedimos un Pleno extraordinario donde nosotros haremos constar que
queremos saber eso y que se plantee aquí, no en la calle, pero por qué vamos
a la calle, pues porque aquí no se informa, porque lo hacemos por escrito y no
se nos informa, porque no se nos llama por teléfono como se hacía antes, es
que antes se hacía y al Sr. Belver jamás le hemos buzoneado nada, porque
eso no se hace.
Y mire, una solución, no, mientras era de seguridad de usted no hemos
buzoneado, no se preocupe, miren, les doy una solución, no sé si será
solución, pero mire, estudios de indicadores de predicción, a través de
estudios de indicadores de predicción, que es la base de la prevención, que
hacen muchos, que hacen algunos ayuntamientos en España y sobre todo
algunos en el extranjero, por ejemplo Los Angeles, han bajado casi un 37% el
índice de delitos. Quizás no sea la solución, pero yo ya le pongo un camino
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que a lo mejor mejoraríamos los niveles de delincuencia en la ciudad de
Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Bonals, ja per anar acabant.

SR. BONALS
Bé, ara ja ha canviat el to, vull dir, fins ara, del Río en estado puro, ara canvia
el to, és igual, en fi, el crèdit cadascú té el que té, vull dir, que ara ens hagi
volgut demostrar que està fent un màster sobre tema de seguretat, escolti,
perfecte, felicitats, no, si ja ho sé, si ja sé quins són els seus professors,
escolti, felicitats Sr. del Río, felicitats.
Miri, en el tema de l’equipament de la guàrdia urbana, jo no portaré coses a la
guàrdia urbana que no estiguin perfectament contrastades, més enllà de
quedar bé, a mi em seria molt fàcil de dir, escolti, comprem tres, comprem
quatre, comprem cinc, i quedar bé, no, vull que sigui contrastat per guàrdia
urbana i com hi ha més motoristes en aquest país, a part de la guàrdia
urbana, tenim els mossos d’esquadra, tenim la guàrdia civil, vull veure com
funciona això i si realment això funciona, la guàrdia urbana de l'Hospitalet ho
tindrà, però de moment el que hi ha és una prova, en una ciutat que té la
fàbrica i que em sembla molt bé que aquell ajuntament vulgui potenciar
aquella empresa, em sembla perfecte, però les coses s’han de contrastar.
Miri, respecte al tema dels blocs Florida, clar, com han passat els fets del 31,
evidentment això es magnifica tant que tota la feina que s’ha fet sembla que
no hi sigui, però hi és, hi és. I tant és així, que avui no estaríem discutint aquí,
si no s’haguessin produït aquests fets, si no s’haguessin produït els fets del 31
d’agost, avui podríem estar discutint altres coses, però no estaríem discutint
això.

SRA. ALCALDESSA
A veure, jo si em permeten..., a ver Sr. Ordóñez, ya no sé si le toca o no le
toca, pero... un minuto, un minuto.

SR. ORDÓÑEZ
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Un minuto, son dos, pero bueno.

SRA. ALCALDESSA
Pues dos minutos.

SR. ORDÓÑEZ
Decir, simplemente, Sr. Bonals, pues yo creo que si jugamos a esto, o sea, si
hacemos esto de no creer, de siempre mirar lo que hacen los otros, no
seremos nunca pioneros en nada y en este caso, que es un caso de
seguridad contrastado por muchos estudios, no estaría mal, también habría
que hablarlo con guardia urbana.
Sr. Pérez, miri, nosaltres no hem parlat amb l’Associació de Veïns, però hem
parlat amb moltíssim veïns i hem recollit moltíssimes firmes, que té igual o
més validesa que parlar amb una associació i això ho saben vostès. Bé, vostè
diu que nosaltres volem vigilar els veïns, això s’ho està inventant, o sigui, quan
un posa càmeres a Famades és per vigilar la zona i si nosaltres ho demanem
a La Florida és per vigilar els veïns, això és mentida.
Y, Sr. Salmerón, simplemente, mire, obviamente nosotros hemos hecho
muchas propuestas en la seguridad de esta ciudad, a ustedes yo nunca les he
oído traer nada, mire, yo hoy al Sr. del Río le he visto traer un Pleno
extraordinario, bueno, pues ya traerá algo, pero ustedes qué han propuesto
para la mejora. Aquí nunca se ha debatido, no, se están debatiendo siempre
temas que no tienen nada que ver con el municipio y la verdad es que
empieza a ser cansino hablar siempre de temas que no tienen nada que ver
con el municipio, en vez de tocar los temas que aquí sí que podemos debatir,
que sean temas municipales y que afecten al municipio y no siempre hablar
de cosas etéreas de las cuales aquí, realmente, no solucionamos nada.

SRA. ALCALDESSA
A ver, yo no voy a insistir en el tema de la seguridad, yo creo que se ha
debatido por parte de todos los grupos políticos y además, bueno, pues ya
veremos esta propuesta que ha anunciado el Sr. del Río, pero más allá de
eso, creo que es bueno clarificar una cuestión, porque hemos hablado mucho,
me parece muy bien que se traigan propuestas y yo agradezco también el
tono, siempre que sea constructivo y en positivo, pero también para que
quede claro, las cámaras del barrio de La Florida, no hace falta instar a nadie.
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A veure, al departament d’Interior se li va demanar, ja fa uns mesos,
autorització, aquesta autorització està atorgada i en aquests moments
aquestes càmeres estan en un període de contractació i jo no sé, en aquests
moments, si a finals d’any o a primers de l’any que ve, en el procés que està
establert des del punt de vista legal, perquè no ens podem saltar la Llei, per
molt que ens agradaria que aquestes càmeres poguessin estar instal·lades
d’una forma immediata, estan els recursos i això ho paga l'Ajuntament, Sr.
Ordóñez, no cal instar ni al departament d’Interior, ni a la Generalitat de
Catalunya, ho pagarà l'Ajuntament de l'Hospitalet, que té el crèdit, que està en
contractació i que d’aquí a un temps em sembla que ja s’han obert les pliques,
que hi ha unes quantes empreses i que esperem i desitgem que, el més aviat
possible, es pugui finalitzar.
Per tant, no és que no vulguem votar-li a favor d’aquesta moció, és que
aquesta moció, per la realitat dels fets, i vostès que formen part i que tenen
tota la informació, perquè tenen accés a tots els expedients de la Junta de
Govern i accés a tots els expedients que es fan a l'Ajuntament, perquè quan
tenen la informació no s’ho miren, perquè si no aquesta moció no l’haguessin
presentat, doncs facin el favor de, quan vostès tenen aquesta informació que
reclamen, i li dic al Sr. del Río també, Sr. del Río que vostè voti a favor d’una
moció que insti a la Generalitat, quan vostè teòricament sap tant d’aquests
temes, em sembla insòlit, però és la seva voluntat, jo no sóc ningú per dir el
que ha de votar, però que quedi molt clar que, en aquest sentit, tot el procés ja
està fet, ja està engegat i simplement estem a l’espera de poder fer l’obra i la
col·locació de les càmeres en diferents punts de la ciutat, no exclusivament al
barri de La Florida, això s’ha parlat en aquest Ple, s’ha dit i, per tant, crec que
forma part, en fi, o d’un despiste o d’una voluntat de no fer cas de les coses
que s’estan fent.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 29 i 30; adoptantse els següents acords:

SOLICITANDO MEJORAS EN LOS EQUIPAMIENTOS
MOCIÓ 29.DE GUARDIA URBANA. Ha estat rebutjada amb 15 vots en contra dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández,
García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 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.
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MOCIÓ 30.PER LA SEGURETAT AL BARRI DE LA FLORIDA DE
LA NOSTRA CIUTAT. Ha estat rebutjada amb 19 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 de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació.

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 31646, de 16 de juliol de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 31646 i data 17 de juliol de 2012 i, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal de 24 de juliol de 2012, en relació a:
“…..
Con respecto a los antiguos juzgados situados en la c. Bruc esquina Josep
Tarradellas, esta regidora y su grupo político solicita conocer:
1.- Si se está utilizando algún espacio del edificio de manera puntual por algún
organismo público.
2.- Si se ha concretado ya el uso o aprovechamiento que se va a hacer del
mismo. “
i de la qual us vaig sol•licitar prorroga.
Informar-vos que no s’està utilitzant cap espai de l’edifici per cap organisme
públic.
Per altre banda us informem que no està definit el seu futur aprofitament i que
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quan aquest estigui, seran informats puntualment.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 31745, de 16 de juliol de 2012, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor Delegat de Joventut i
Esports, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
En resposta a la pregunta presentada a l’escrit de data 16 de juliol de 2012, amb
número d’entrada al Registre General 31.745, d’acord amb allò que disposa
l’article 55 del reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, en virtut de
l’article 62.8 del ROM (Reglament Orgànic Municipal) per la corresponent
resposta en el proper Ple.
Indicar-vos que amb data 28 de febrer de 2012, en sessió plenària, l'Ajuntament
de l'Hospitalet va aprovar, en el punt número 8 de l’Ordre del dia (U0402/11), un
Dictamen per donar compte del Pla d’Auditories i actuacions de control financer
per a l’any 2012, referides a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2011.
Dins d’aquest Dictamen s’inclouen a més de les auditories de les societat
privades municipals de capital íntegrament local (La Farga, GEM, SA) les
revisions limitades del compliment de les encomanes de gestió (Poliesportiu
Municipal Sanfeliu, Poliesportiu Municipal del Centre i Piscines Municipals de
l'Hospitalet ). També s’inclouen els informes referents aquelles persones o
empreses adjudicatàries de la gestió indirecta de serveis: Complex Esportiu
Tennis l'Hospitalet, Poliesportiu Les Planas i les revisions limitades del compte
d’explotació del Poliesportiu Municipal Santa Eulàlia, poliesportiu Municipal
Bellvitge i Poliesportiu Municipal Fum d’Estampa.
En la part resolutiva d’aquest Dictamen, en el sub-apartat b-2) s’aproven també
les auditories de la concessió administrativa del Complex Esportiu l'Hospitalet
Nord:
Concessions administratives

Entitat

Auditor

Revisió limitada comte Cecili Tarruella Forné
explotació
Complex
esportiu L’Hospitalet Nord
Informe equilibri financer
1999-2012
Cecili Tarruella Forné

Termini Execució
30/6/2012

30/6/2012

Al llarg del darrer trimestre de l’any, s’informa al mateix Ple sobre el resultat de les
actuacions i, si escau, s’eleven els informes a definitius. Aquesta informació està
prevista que sigui presentada en el proper Ple de data ple 25/9/2012.
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Resto a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, RGE número 31755, de 16 de juliol de 2012, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de
l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment
diu:
“Benvolguda,
En resposta a la vostra pregunta en virtut de l’article 55 del Reglament del Ple
aprovat el 25 d’octubre de 2011, amb entrada en el Registre General d’aquest
Ajuntament el dia 16 de juliol d’ enguany, núm. 31.755, relativa als ajuts per
menjador escolar de l’any 2011, dir-vos que durant aquest any s’ha destinat un
import de 181.292,71 €
Atentament,”

b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.

Per part dels regidors del Grup Polític del Partit Popular, d’acord amb el que disposa
l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 12
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 18, 19, 20
i 25 de juliol i 5, 12 i 18 de setembre de 2012 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 32000, de 18 de juliol de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de setembre de 2012.
Solicitamos conocer nombres y apellidos de los miembros de la Junta Directiva de la
asociación JIS. Associació joves per la igualtat i la solidaritat. Joves com tu con NIF
G60591310.”

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
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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 32000 i data 18 de juliol 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 25 de setembre 2012, en relació a:
“…..
Solicitamos conocer nombres y apellidos de los miembros de la Junta Directiva de la
asociación JIS. Associació joves per la Igualtat i la solidaritat. Joves com tu con NIF
G60591310. “
Em plau informar-vos que s’haurien de dirigir a l’entitat per sol•licitar les dades dels
membres de la Junta Directiva, ja que tal i com regula la Llei de Protecció de Dades
aquestes son potestat de la pròpia Entitat.
Cordialment,”
2.- RGE núm. 32001, de 18 de juliol de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de setembre de 2012.
Sol·licitem conèixer quants treballadors d’aquest ajuntament tenen plaça d’arquitecte i
quants desenvolupen les funcions d’aquest lloc de treball.
Alhora sol·licitem conèixer en quins departaments estan adscrits i les funcions que
desenvolupa cada treballador en cada cas.”

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:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 32001 i data 18 de juliol 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 25 de setembre 2012, en relació a:
“....
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Sol•licitem conèixer quants treballadors d’aquest ajuntament tenen plaça d’arquitecte
i quants desenvolupen les funcions d’aquest lloc de treball.
Alhora sol•licitem conèixer en quins departaments estan adscrits i les funcions que
desenvolupa cada treballador en cada cas. “
Informar-vos que en l’actualitat hi ha 8 treballadors/es que ocupen places
d’arquitectes i 4 treballadors/es més que ocupen plaça de Tècnic Superior o Titulat
Superior i que van accedir a les mateixes amb la titulació d’Arquitectes. Tots ells
desenvolupen funcions relacionades amb el seu perfil acadèmic com Arquitecte,
Arquitecte-Responsable de Projecte/Programa i altres llocs d’àmbit urbanístic.
En quant als departaments en que estan adscrits es concreten en:
Agencia Desenvolupament Urbà
Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.
Hisenda i Recursos Generals (Intervenció Municipal)
Cordialment,”
3.- RGE núm. 32002, de 18 de juliol de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de setembre de 2012
Sol·licitem consultar la nomina generada el mes de abril de 2011 de todos los
trabajadores de este ayuntamiento, funcionarios, laborales, eventuales y consistorio
(nombre, categoría, plaza, puesto de trabajo, area asignada e importe bruto).”

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:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 32002 i data 18 de juliol 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 25 de setembre 2012, en relació a:
“....
Sol•licitem consultar la nomina generada el mes de abril de 2011 de todos los
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trabajadores de este ayuntamiento, funcionarios, laborales, eventuales y consistorio
(nombre, categoria, plaza, puesto de trabajo, àrea asignada e importe bruto). “
La consulta de la documentació sol•licitada implica una cessió de dades de caràcter
personal, definida per l’article 3.i) de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i per tant, és necessari que indiqueu el motiu
i la finalitat d’aquesta consulta.
Cordialment,”
4.- RGE núm. 32003, de 18 de juliol de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de setembre de 2012.
Ante las numerosas quejas recibidas por trabajadores de este ayuntamiento, que se
sienten agraviados comparativamente con el personal laboral proveniente de L’H
2010 ya que cobran mucho más, haciendo funciones de las categorías más bajas,
pero ocupando puestos con mayores retribuciones que las que ocupan los
funcionarios, y menos responsabilidades, solicitamos conocer:
1.- cuántas personas hay trabajando en este ayuntamiento provenientes de l’H 2010,
vida laboral en L’H2010 incluyendo las retribuciones brutas anuales y plaza y puesto
de trabajo que ocupan en este ayuntamiento incluyendo las retribuciones brutas
anuales.
2.- Tienen estos trabajadores las titulaciones que se exigen al resto de funcionarios?
Nivel de catalán, estudios reglados para desempeñar las plazas que ocupan
actualmente?
3.- Deuda que queda pendiente de L’H 2010.
4.- Que va a ser del personal que aún sigue trabajando en L’H 2010?
5.- Que repercusión tiene para las arcas municipales en estos momentos de crisis y
ajustes económicos.
6.- Donde están ubicados el sr. Carles Puiggròs y la Sra. Cristina Yuste.”

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:
“Senyora,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 32003 i data 18 de juliol 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 25 de setembre 2012, en relació a:
“....
1.- cuántas personas hay trabajando en este ayuntamiento provenientes de l’H 2010,
vida laboral en L,H 2010 incluyendo las retribuciones brutas anuales y plaza y puesto
de trabajo que ocupan en este ayuntamiento incluyendo las retribuciones brutas
anuales.
2.- Tienen estos trabajadores las titulaciones que se exigen al resto de funcionarios?
Nivel de catalán, estudios reglados para desempeñar las plazas que ocupan
actualmente?
3.- Deuda que queda pendiente de L,H 2010.
4.- Que va a ser del personal que aún sigue trabajando en L,H 2010?
5.- Que repercusión tienen para las arcas municipales en estos momentos de crisis y
ajustes económicos.
6.-Donde estan ubicados el Sr. Carlos Puiggros y la Sra. Cristina Yuste? “
En aquest moment ens trobem elaborant la informació relativa a aquesta pregunta,
que li farem arribar tant aviat estigui finalitzada.
Cordialment,”
5.- RGE núm. 32194, de 19 de juliol de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de setembre de 2012.
Ayer día 18 de julio, en reunión con el Padre Murillo, párroco de la Iglesia Nuestra
Sra. De la Luz de La Florida, me explicó su malestar porque cada día un grupo de
indigentes se reúne a diario a las puertas de la entrada de la parroquia, actuando de
manera incívica (orinando e incluso nos han dicho que han llegado a practicar sexo).
Según el padre Murillo las gestiones realizadas con diferentes responsables de este
ayuntamiento no han dado solución al tema por lo que propongo que durante un
período de tiempo y coincidiendo con las horas en que estos señores/as están en la
zona, se riegue la misma en diferentes momentos para así provocar que estas
personas abandonen el lugar.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de los Districtes IV i V, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Señor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 32.194 i de data 19 de juliol de 2012 i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 25 de setembre de 2012 en relació a “los indigentes que se
concentran en la entrada de la Parroquia Nuestra Señora de la Luz.”
Resposta:
Como ya conoce su Grupo Municipal se están llevando a cabo acciones coordinadas
desde diferentes Áreas Municipales para solucionar la problemàtica derivada de la
permanencia de 3 indigentes en la entrada a la Parroquia de Nuestra Señora de la
Luz. Cabe resaltar que se trata de personas enfermas necesitadas de cuidados
sanitarios.
Le informo asímismo que el párroco de la iglesia, el Padre José Murillo está en
contacto con esta Concejalía de Distrito habiendo mantenido con él diversas
reuniones de cara a buscar soluciones de esta problemàtica social.
Y como en el resto del Distrito se llevan a cabo las labores de limpieza y baldeo
correspondientes a la zona.
Ben atentament,”
6.- RGE núm. 32352, de 20 de juliol de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de setembre de 2012.
El pasado 17 de julio, apareció la siguiente noticia en El Periódico de Cataluña sobre
nuestro municipio:
“20 locales han visto limitado su horario por contaminación acústica”
El Ayuntamiento de L'Hospitalet ha cerrado un total de 17 bares y restaurantes de la
ciudad durante los primeros seis meses del año por incumplir la normativa, según ha
informado el consistorio.
Además, se han impuesto 36 multas por valor de 123.212 euros, 68 medidas
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correctoras, 20 establecimientos han visto limitado su horario por contaminación
acústica y se han levantado 537 actas contra establecimientos que incumplían el
horario, excedían el aforo o los permisos de su licencia o, en el caso de comercios,
que habían abierto en días festivos no permitidos o en horarios fuera de la norma.
Durante este periodo de tiempo, la Guardia Urbana ha realizado 81 inspecciones
técnicas en diversos locales, una veintena de los cuales han visto reducido su horario
de ocho de la mañana a diez de la noche y sus dueños solo podrán abrir más horas
si insonorizan el local y cumplen las ordenanzas.”
Al respecto, solicitamos conocer:
1.- Nombre y ubicación de los 17 bares y restaurantes cerrados.
2.- Nombre, tipo de actividad y ubicación de los 36 establecimientos multados, así
como la causa de la multa.
3.- Nombre, tipo de actividad y ubicación de los establecimientos a los que se les ha
impuesto 68 medidas correctoras, así como la causa y el tipo de medida correctora.
4.- Nombre, tipo de actividad y ubicación de los 20 establecimientos a los que se les
ha limitado el horario por contaminación acústica.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 32352 i de data 20/07/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 25/09/2012 en relació a “... noticies aparegudes al periòdic
respecte al tancament i reducció horària de locals a l'Hospitalet”
Resposta:
Les dades personals de persones o establiments que tenen obert expedient
sancionador no es poden fer publiques sigui l’expedient obert o tancat, sent el cas de
la informació que ens sol·liciteu, tan sols és possible en el supòsit que més avall es
detalla com a mesura exemplar i per acord de l’òrgan sancionador, en resolucions
sancionadores en ferm.
Artículo 50. Sanciones por la comisión de faltas muy graves.
Letra a) modificado por art. 92 de Ley 10/2011, de 29 de diciembre LCAT/2011/662
Las faltas muy graves pueden ser sancionadas, acumulativa o alternativament con:
...
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g) La publicidad de la conducta constitutiva de infracción, en los términos
establecidos por el artículo 53.
...
Artículo 53. Publicidad de la conducta infractora
1. El órgano sancionador puede acordar, por razones de ejemplaridad, publicitar la
conducta infractora, especialmente en los casos de reincidencia en la comisión de
faltas muy graves o graves, en el supuesto de resoluciones sancionadoras firmes
o, si procede, cuando las sentencias sean firmes.
2. La publicidad de la conducta infractora debe efectuarse mediante la publicación,
en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” o en el “Boletín Oficial de la
Província” correspondiente y en los medios de comunciación que se consideren
apropiados, de un texto que debe indicar la clase de infracción cometida, la
sanción acordada y el nombre de la persona o personas responsables.
3. Los gastos de la publicación corren a cargo de los autores de la correspondiente
infracción.
También, según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal:
“Artículo 7. Datos especialmente protegidos:
7.5 Los datos de caràcter personal relativos a la comisión de infracciones penales o
administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones públicas
competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras.”
Ben atentament,”
7.- RGE núm. 32911, de 25 de juliol de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de setembre de 2012.
En referencia a la pregunta del pasado pleno de 24 de julio con núm. de registro
27837 sobre cursos dirigidos a personal de este ayuntamiento solicitamos conocer
nombre del trabajador y curso que hizo, en qué año, en que centro y puesto de
trabajo que desempeñaba el trabajador en ese momento.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos General, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 32911 i data 25 de juliol 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 25 de setembre 2012, en relació a:
“…..
En referencia a la pregunta del pasado pleno de 24 de julio con núm. De registro
27837 sobre cursos dirigidos a personal de este ayuntamiento solicitamos conocer
nombre del trabajador y curso que hizo, en qué año, en que centro y puesto de
trabajo que desempeñaba el trabajador en ese momento. “
Em plau informar-vos que els treballadors/es municipals que han realitzat el cursos
de:
“Màster en Direcció Pública”.
Joan Brosa Rojas, Cap de Servei de Comptabilitat (2010/2011)
Mercè Carbonell Ribó, Cap de secció de Gestió Tributària (2010-2011)
Laureà Fanega Macias, Cap de Servei d’Esports i Joventut (2010/2011 i 2011/2012)
Jesús Husillos Gutièrrez, Assessor Tècnic de Mediació (2010/2011)
Antoni Rivera León, Coordinador del Gabinet d’Alcaldia (2010/2011 i 2011/2012)
“Màster en Medi Ambient”
Robert Àlvarez Sastre, Cap de Secció de l’Assessoria Jurídica de l’Àrea de Medi
Ambient (2010)
Cordialment,”
8.- RGE núm. 38440, de 5 de setembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de setembre de 2012.
Sol·licitem conèixer des de quina data agents de la guàrdia urbana fan un seguiment
especial a la zona Famades. Alhora sol·licitem conèixer:
1. - Nombre d’agents de la guardia urbana destinats tant en servei ordinari com
extraordinari.
2. - Horari d’inici i fi del servei.
3. - Nombre d’agents de Mossos d’Esquadra destinats per a aquest servei.
4.- Conèixer quina és la valoració del cost econòmic d’aquest servei.”

…/…

186

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 38440 i de data 05/09/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 25/09/2012 en relació a ”..quina data agents de la Guardia
Urbana fan seguiment especial de la zona Famades..”
Resposta:
El dispositiu de la Guàrdia Urbana a la zona Famades configura un servei dinàmic
de vigilància de patrulles i altres serveis concentrats com els següents :
•
23’00 a 01’30 h. Entrada discoteques. Una patrulla de GU y agents de paisa (
Unitat de Suport i Informació) por tota la zona dels voltants d’avinguda Carrilet per
corregir i denunciar infraccions a l’ OOMM Civisme.
•
4’45 a 7’00 h. Sortida discoteques. Una patrulla estàtica situada a Rbla.
Marina- Av. Carrilet i 1 o 2 patrulles (segons disponibilitat) de vigilància dinàmica per
l’avinguda Carrilet entre Famades i Rbla. Marina).
Tot aquest dispositiu no suposa cap cost econòmic extraordinari ja que es cobert amb
les unitats territorials distribuïdes pels tres torns de servei i diferents unitats
especialitzades i torns establerts per necessitats del servei de Guàrdia Urbana.
El servei de Mossos no es pot especificar per no ser informació de la nostre
disposició.
Ben atentament,”
9.- RGE núm. 38999, de 12 de setembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de setembre de 2012.
Solicito conocer si la Generalitat de Catalunya paga los IBI de los edificios que tiene
ubicados en nuestra ciudad.
Si no los paga, conocer desde que fecha y cantidad que debe a las arcas municipales
(deuda principal e intereses de demora).”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos General, 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 38999 i data 12 de setembre 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 25 de setembre 2012, en relació a:
“…..
Solicito conocer si la Generalitat de Catalunya paga los IBI de los edificios que tiene
ubicados en nuestra ciudad.
Si no los paga, conocer desde que fecha y cantidad que debe a las arcas municipales
(deuda principal e intereses de demora). “
Em plau informar-vos que els edificis que son de titularitat de la Generalitat en la
nostra ciutat i per l’ús a que es destinen i que està regulat en el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, en els seus articles 62.1 a)g) i el 62.2 a), queden
exempts de l’Impost de Bens Immobles.
Cordialment,”
10.- RGE núm. 39000, de 12 de setembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de setembre de 2012.
Solicito conocer si el porcentaje que el gobierno de Catalunya invierte en nuestra
ciudad está por encima o por debajo de lo que contribuimos al PIB de Cataluña.
Si está por debajo, solicitamos conocer que porcentaje de menos reciben los
ciudadanos de l’Hospitalet en referencia a nuestra contribución a la riqueza de
Cataluña.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos General, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 39000 i data 12 de setembre 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 25 de setembre 2012, en relació a:
“...
Solicito conocer si el porcentaje que el gobierno de Catalunya invierte en nuestra
ciudad está por encima o por debajo de lo que contribuimos al PIB de Cataluña.
Si está por debajo, solicitamos conocer que porcentaje de menos reciben los
ciudadanos de l’Hospitalet en referencia a nuestra contribución a la riqueza de
Cataluña.”
Els informem que no disposem d’aquesta informació.
Cordialment,”
11.- RGE núm. 39001, de 12 de setembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de setembre de 2012.
Solicito conocer la cantidad que debe abonar la Generalitat de Cataluña a este
Ayuntamiento por pagos comprometidos del ejercicio 2011. Conocer también la
morosidad que tiene la Generalitat con nuestro Ayuntamiento así como el destino del
dinero que no ha sido ingresado.
Además solicitamos conocer si ha aumentado la morosidad de la Generalitat con
nuestros Ayuntamientos, porcentaje que ha aumentado y desde que fecha.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos General, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 39001 i data 12 de setembre 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 25 de setembre 2012, en relació a:
“…..
Solicito conocer la cantidad que debe abonar la Generalitat de Cataluña a este
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Ayuntamiento por pagos comprometidos del ejercicio 2011. Conocer también la
morosidad que tiene la Generalitat con nuestro Ayuntamiento, así como el destino del
dinero que no ha sido ingresado.
Además solicitamos conocer si ha aumentado la morosidad de la Generalitat con
nuestro Ayuntamiento, porcentaje que ha aumentado y desde que fecha. “
Els informem que l’import del deute de la Generalitat de Catalunya amb aquest
Ajuntament amb data 6 de setembre de 2012, ascendeix a 18.267.720,80.
Cordialment,”

12.- RGE núm. 39449, de 18 de setembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de setembre de 2012.
Amb quina periodicitat informa la Comissió de Normalització Lingüística a la
Corporació Municipal del grau d’aplicació del Reglament per a l’ús de la llengua
catalana a l’Ajuntament perquè la corporació prengui les mesures oportunes per
garantir-ne el compliment?
Quina va ser l'última vegada que va informar?
Quantes vegades ha informat a la Corporació Municipal aquesta Comissió des de la
seva creació?”

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 Serveis a les Persones i Regidor d’Educació, Sr. Lluís Esteve
Garnés, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el número 39449 i data 18 de setembre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic de Ple a efectes de que sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 25 de setembre de 2012 en relació a “Amb quina
periodicitat informa la Comissió de Normalització Lingüística a la Corporació
Municipal del grau d’aplicació del Reglament d’ús de la llengua catalana a
l'Ajuntament...”.
Dir-vos que és necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
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Cordialment,”

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
8 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 18 de
setembre de 2012 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 39448, de 18 de setembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
25-09-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al passeig central de Carmen Amaya, al barri del Gornal, a l’alçada del
supermercat Mercadona es troben deu escocells sense arbres plantats degut a que
fa mesos es van morir els que hi havia plantats.
Atès que al mateix passeig es troben, a banda dels mencionats, set escocells més en
diferents punts en les mateixes condicions.
PREGUNTA
1- Se sap quina ha estat la causa de la pèrdua del grup de deu arbres un al costat de
l’altre? Té solució?
2- Es pensa repoblar, a tot el passeig, els arbres perduts. Quan es farà?
3- Si és que no, per quina raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
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Ajuntament amb número 39.448 i data 18 de setembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de setembre de 2012, en relació amb
els escocells sense arbres plantats al passeig central de l’av. Carmen Amaya, us
comunico que la causa de la mort dels arbres ha estat un embassament d’aigües al
subsòl. Actualment s’estan finalitzant les diverses cates i assaigs per determinar la
causa de la “bossa” d’aigua, i segons la causa, es procedirà a actuar en
conseqüència.”
2.- RGE núm. 39450, de 18 de setembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
25-09-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el seu moment l’Ajuntament va obrir un camí urbanitzat perquè la
ciutadania pogués accedir a l’espai del riu Llobregat al voltant de l’Hospital de
Bellvitge.
Vist que en aquest camí s’observen una sèrie de carències respecte la senyalització,
els bancs per seure o respecte la neteja.
PREGUNTA
1-

Es pensen solucionar aquestes carències referides? Quant es farà?

2-

Si és que no, per quina raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
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 39.450 i data 18 de setembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de setembre de 2012, en relació amb la
senyalització, bancs i neteja del camí urbanitzat per accedir a l’espai del riu Llobregat
al voltant de l’Hospital de Bellvitge, us comunico que el camí al riu no és un carrer de
la Ciutat, i tant el mobiliari urbà com els serveis de neteja amb què compta són els
que es consideren adients per les característiques i usos d’aquest espai, que no són
els mateixos que a la resta de la Ciutat.”
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3.- RGE núm. 39453, de 18 de setembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
25-09-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
- Atès que degut a la proximitat amb la Plaça Europa cada vegada són més
utilitzades les estacions de transport públic, tant la Renfe com els FGC, del barri del
Gornal.
- Vist que existeix la possibilitat de fer el transbordament entre aquests dos mitjans de
transport per l'exterior però que, per contra, no hi ha la suficient informació ni les
indicacions adequades per tal d'orientar els usuaris.

- Pensa l'equip de govern dur a terme les accions oportunes per tal de millorar la
senyalització i la informació tant a l'interior d'aquests transports com a l'exterior?
- Si és que si, quan ho pensa fer?
- Si és que no, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea 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 39453 i de data 18/09/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 25/09/2012 en relació a ” ...Plaça Europa cada vegada
son més utilitzades les estacions de transport públic tant la Renfe com els FGC, del
barri del Gornal...”
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
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4.- RGE núm. 39455, de 18 de setembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
25-09-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
- Atès que el parc de Bellvitge és molt transitat i utilitzat per part del veïnat.
- Atès que els usuaris d'aquest parc es queixen de la manca d'urinaris públics en
aquest indret.
- Vist que CiU va presentar una moció perquè s'instal·lessin urinaris públics als parcs
de la ciutat, moció que va ser aprovada i que ja s'ha dut a terme en certs indrets.

- Pensa l'equip de govern instal·lar urinaris públics als parc de Bellvitge?
- Si és que si, quan ho farà?
- Si és que no, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 39.455 i data 18 de setembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de setembre de 2012, en relació amb la
instal·lació d’urinaris públics al parc de Bellvitge, us comunico que aquest parc ja
disposa d’una construcció en la qual hi ha un urinari públic.”
5.- RGE núm. 39456, de 18 de setembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
25-09-2012
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer dels Joncs, entre els números deu i dotze i davant de l’Oficina
d’Orientació e Inserció Laboral, existeix un espai enjardinat amb gespa i arbrat on una
part de la gespa està totalment destrossada degut al pas permanent de vianants a
l’accedir a la placeta interior dels blocs o a la dita Oficina.
Donat que en diverses ocasions s’ha intentat restituir la gespa però que davant d’una
actitud incívica no ha estat possible, fent inútil la despesa realitzada.
PREGUNTA
1- S’ha replantejat l’equip de govern modificar les dimensions de la zona enjardinada i
habilitar un pas en aquest lloc pels vianants per tal de solucionar el mal aspecte que
té aquesta zona?
2- Es considera que aquesta potser la solució al problema?
3- Si és que si quan es farà?
4- Si és que no. Què es pensa fer i quan?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 39.456 i data 18 de setembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de setembre de 2012, en relació amb
habilitar l’espai enjardinat amb gespa i arbrat situat al carrer Joncs, us comunico que
amb la nova contracta de manteniment, i de forma específica per aquest lloc concret,
es procedirà a habilitar en aquest espai enjardinat, un pas integrat per a l’accés a les
oficines i als blocs que es troben al davant.”
6.- RGE núm. 39596, de 18 de setembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
25-09-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

…/…

195

- Atès que des de CiU l'Hospitalet ja vàrem presentar preguntes sobre la carpa
ubicada en terrenys propietat de l’Incasol utilitzats com dependències d’oficina,
habitatge i lloc de pregaria que pertanyen a la comunitat musulmana. L’última
pregunta va ser en el Ple del 26-6-012.
- Atès que el Portaveu del partit dels socialistes Sr. Fran Belver ens va comunicar que
que es faria una reunió entre els portaveus per tal d'informar-nos sobre la resolució
que adoptava l'equip de govern sobre la situació de la carpa.
- Vist que aquesta reunió encara no s'ha produït.
PREGUNTA
- Demanem que se'ns informi, el més aviat possible, de la proposta de l'equip de
govern respecte la situació de la mateixa.”

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 39591 i de data 18/09/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 25/09/2012 en relació a ”...llicència terrassa bar al carrer
Torrent Gornal 104...”
Resposta:
Aquest bar no disposa de llicència per vetllador i per tant no contempla cap horari ni
limitació, i el servei de Guardia Urbana es coneixedor d’aquesta situació i esta
realitzant gestions en aquest sentit.
Ben atentament,”
7.- RGE núm. 39591, de 18 de setembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
25-09-2012
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
.- Atès que a l'avinguda del Torrent Gornal, 104 hi ha un bar-restaurant que ha
instal·lat una terrassa al carrer.
.- Vist que hi ha veïns que es queixen de les molèsties que provoca aquesta terrassa.
PREGUNTA
.- Té aquest bar-restaurant llicència per instal·lar una terrassa al carrer? Si és que si,
des de quan?
.- Quins són els horaris i les limitacions que s'han establert?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte al prec que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 39.596i data 18 de setembre de 2012, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple, en relació amb la reunió que s’ha de fer amb els
portaveus per tal d’informar-los sobre la resolució que adopta l’equip de govern sobre
la situació de la carpa ubicada en terrenys propietat de l’Incasòl utilitzats com
dependències d’oficina, habitatge i lloc de pregària que pertanyen a la comunitat
musulmana.
Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició.”
8.- RGE núm. 39615, de 18 de setembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
25-09-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
- Atès que hi ha un solar entre els carrers d'Enric Prat de la Riba i Canigó.
PREGUNTA
.- És aquest solar de titularitat municipal?
.- Si és que si, quin és l'ús que se li pensa donar? Quines actuacions es pensen fer.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 39.615 i data 18 de setembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de setembre de 2012, en relació amb si
el solar que hi ha entre els carrers d’Enric Prat de la Riba i Canigó, és de titularitat
municipal, us comunico que no.”

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 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 12
de setembre de 2012 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració
del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 38907, de 12 de setembre de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 25 de setembre de 2012.

per
que
DE
que

Exposició de Motius:
Davant les consultes rebudes per diversos veïns del barri de Collblanc.
Pregunta sobre la possible existència de un centre de culte:
Tenen constància de la existència de un centre de culte musulmà en el carrer Orient
de la nostra ciutat?
Si la resposta és positiva, tenen tota la documentació administrativa en regla? S’ha
fet alguna inspecció?”
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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 38.907 i data 12 de setembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de setembre de 2012, en relació amb si
es té constància de l’existència d’un centre de culte musulmà al carrer Orient
d’aquesta ciutat, us comunico que en aquest carrer es troba ubicat el CENTRO
ISLAMICO CAMINO DE LA PAZ, amb llicència municipal com a centre de culte
segons consta a l’expedient ACT20110863.”

2.- RGE núm. 38908, de 12 de setembre de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 25 de setembre de 2012.

per
que
DE
que

Exposició de Motius:
Tenim resposta del Gabinet d’Alcadia-Presidència en relació a una pregunta de Ple
de la sessió celebrada el passat 28 de febrer sobre el cost de la Festa de la
Diversitat, en el sentit següent: “Informo que dado que la Fiesta de la Diversidad está
pendiente de análisis por parte de los técnicos de la UB y de su aprobación por parte
de la Comissió Qualificadora de Subvencions previo al conforme del Consell de
Cooperació, la mencionada actividad está pendiente de asignación presupuestaria.”
El divendres 8 de juny es va fer la presentació Festa Major de Collblanc-la Torrassa i
de la XVIII Festa de la Diversitat 2012.
En data 12/06/2012 es va presentar una altra vegada la pregunta, donat que ja
s’havia produït l’esmentada Festa i ja era raonable conèixer el seu cost definitiu. En
data 26 de juny rebem una segona resposta en el següent sentit: “Le informo que la
asignación presupuestaria se aprobó en la reunión de la Comisión Calificadora del
pasado día 12 de marzo y de la que se dio cuenta en el Consejo de Cooperación de
fecha 15 de Mayo, del cual ustedes forman parte. Asimismo recordarles que en los
debates de redacción del Plan Director de Cooperación celebrados durante los
meses de Febrero y Marzo, se manifestó y destacó la importancia de dicha Festa de
la Diversitat, reuniones a las que asistió el Sr. Jaime Padilla Rubio, representante de
su grupo político”.
No coneixem la quantitat aprovada en la reunió de la Comissió Qualificador del 12 de
març, i de moment tampoc tenim a la nostra disposició l’acta de l’últim Consell de
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Cooperació de data 15 de maig, i de les Comissions de Treball per l'elaboració del
Pla Estratègic de Cooperació 2011-2015 no s’aixequen actes, ja que són reunions de
treball.
Pregunta sobre cost de la Festa de la Diversitat 2012:
Quin va ser el resultat de l’anàl. lisi per part dels tècnics de la UB, que estava pendent
en data 28 de febrer de 2012, i que va impossibilitar la seva resposta concreta?
Es va donar el conforme del Consell de Cooperació? Si la resposta és afirmativa, en
quina sessió es va tractar aquest tema?
Es va aprovar per part de la Comissió Qualificadora de Subvencions? Si la resposta
és afirmativa, en quina sessió es va tractar aquest tema?
Quina assignació pressupostària té definitivament la Festa de la Diversitat d’aquest
any?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 25851, de data 12/6/2012 i, segons el que disposa l’article
55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el dia 25 de setembre de 2012, en relació a l’assignació
pressupostària de la Festa de la Diversitat d’aquest any.
Per respondre a l’esmentada pregunta, em plau adjuntar-vos informe emès per
l’Assessor Tècnic de Cooperació.
Atentament,

Informe
Que emite el Asesor técnico de Cooperación de este Ayuntamiento, en relación a la
pregunta formulada por el Sr. Daniel Ordóñez, portavoz del Grupo municipal de
Plataforma por Catalunya, acerca de la Festa de la Diversitat.
Con respecto a la exposición de motivos que se nos solicita con respecto a la Festa
de la Diversitat 2012, con fecha de 12 de junio de 2012/25851 de Registro General:
Manifestar que dicho acto de sensibilización ha sido presentado por registro general
de este Ayuntamiento, dentro de los plazos específicos subvencionales, evaluado por
la Fundación Solidaridad UB y aprobada su dotación en la Comisión Cualificadora de
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12 de marzo de 2012. Informarles también que en el debate del Plan Director de
Cooperación de L’Hospitalet, dónde asistió en reiteradas ocasiones una
representació de PxC, fue considerada la Festa de la Diversitat como actos históricos
de sensibilización solidaria y, por tanto, destacada como actividad relevante y
priorizada para la ciudad, con el consenso de todos los asistentes.”
3.- RGE núm. 38909, de 12 de setembre de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 25 de setembre de 2012.

per
que
DE
que

Pregunta sobre locals de propietat municipal i sobre locals llogats:
Quantes propietats (pisos, locals, solars, ..) són de titularitat municipal?
Ens podeu fer una llista amb totes aquestes propietats i els seus usos actuals
(ocupades amb dependències municipals, cedides, llogades, buides, ...)?
Quantes dependències municipals estan ubicades en propietats de titularitat no
municipal? En aquest cas, quines són i en quina situació actual es troben (s’està
pagant un lloguer, estan cedides per altres administracions o particulars, ...) ?”

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 38909 i data 12 de setembre 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 25 de setembre 2012, en relació a:
“…..
Pregunta sobre locals de propietat municipal i sobre locals llogats:
Quantes propietats (pisos,locals, solars,....) són de titularitat municipal?
Ens podeu fer una llista amb totes aquestes propietats i els seus usos actuals
(ocupades amb dependències municipals, cedides, llogades, buides,....)?
Quantes dependències municipals estan ubicades en propietats de titularitat no
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municipal? En aquest cas, quines són i en quina situació actual es troben (s’està
pagant un lloguer, estan cedides per altres administracions o particulars,....)?. “
Indicar-vos que la informació sol•licitada es troba a l’inventari de bens de la
Corporació, on poden accedir a la mateixa de la forma habitual, demanant dia i hora
al servei corresponent.
Cordialment,”

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

SRA. ALCALDESSA
Dit tot això, hem finalitzat l’Ordre del Dia, passem al punt de precs i preguntes,
un moment, abans de passar al públic, Sra. Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. La pregunta que no m’ha donat temps de fer, però
que ja havia fet per escrit des de fa mesos, és referent a l’edifici que hi ha al
cementiri, es va fer un edifici nou per oficines i vestuaris. Aquest edifici no s’ha
posat en funcionament, de fet he preguntat vàries vegades, al mes de març
fins i tot vaig preguntar i em van dir que en breu. Llavors, quan funcionaran
aquestes oficines, ja que en un moment de mal tràngol de la gent que va al
cementiri, seria necessari que funcionés ja. Fins i tot, l’edifici s’està fent vell ja,
abans d’inaugurar-lo.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver, vol...
SR. BELVER
Contestarem per escrit.

SRA. ALCALDESSA
Contestarem per escrit, molt bé. Jo crec que seria bo que la fes extensiva a
tots els membres del Consistori. Sr. Senen Cañizares.
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SR. CAÑIZARES
Gracias. Yo simplemente quería hacer un ruego, que no sé si es esta fórmula,
pero querría que el cartel que he enseñado antes constase en Acta, y en caso
que en urdú, árabe o cualquier otra cosa que yo no hablo, pues si se pudiera
facilitar la traducción, con la consiguiente transcripción de Pleno, simplemente.
Aquesta Secretaria fa constar que el cartell lliurat pel regidor en format PDF,
és el següent:

SRA. ALCALDESSA
Yo no he entendido el ruego, entonces difícilmente…, sí, sí el cartel ya lo
hemos visto.
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SR. CAÑIZARES
El cartel este si se puede traducir y puede constar en Acta este cartel.

SRA. ALCALDESSA
¿En el Acta de dónde?

SR. CAÑIZARES
De este Pleno.

SRA. ALCALDESSA
¿En el Acta del Pleno la traducción del cartel?

SR. CAÑIZARES
Sí.

SRA. ALCALDESSA
Hombre, a ver, difícilmente vamos a poder traducir un cartel de una entidad…

SR. CAÑIZARES
Pues supongo que sí, supongo que cuando el Ayuntamiento pone su logotipo
mirará lo que pone ¿no? No lo sé, a lo mejor no.

SRA. ALCALDESSA
A ver, el Sr. Cristian en todo caso, le podrá dar explicación sobre el contenido
o por qué está ese logotipo.

SR. ALCÁZAR
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Gracias Alcaldesa. Bueno, yo creo que el Sr. Lluis Esteve ya ha hecho una
referencia, que salga un logotipo del Ayuntamiento en un cartel de una
actividad que organiza una entidad deportiva, que en este caso es un deporte,
el kabaddi, un deporte típico, para los que no lo sepan, de las zonas rurales
de Pakistán, no quiere decir que el Ayuntamiento haya hecho ese cartel y que
tenga responsabilidad sobre lo que sale en ese cartel. Ahora, si usted lo que
quiere es que el Ayuntamiento pague un traductor de urdú o de no sé qué
idioma, para que conste en Acta la traducción del cartel, creo que tenemos
otras prioridades como Ayuntamiento, en este momento, que no gastar dinero
en eso. No es una actividad que organice el Ayuntamiento, simplemente
hemos dado cobijo, previo pago del alquiler, según el precio público estipulado
por este Pleno, del coste de la instalación, no hay más. Si usted quiere hacer
de esto un problema, pues oiga, creo que tenemos muchos más…

SR. CAÑIZARES
No, no, si el Ayuntamiento sabe lo que pone, no quiero que se gaste un duro,
no pasa nada.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Senen, no le he dado la palabra, si quiere apagarse el micro por favor,
gracias. ¿Ha acabado?

SR. ALCÁZAR
Sí, sí, simplemente eso, es decir, yo creo que queda claro, no lo organiza el
Ayuntamiento y aunque salga un logotipo del Ayuntamiento, no quiere decir
nada, es decir, no sé si se puede explicar de manera más clara, pero es así.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, si tiene un interés muy especial en el contenido de lo que pone el
cartel, podemos mirar de si hay alguien que entienda este idioma y que nos lo
pueda traducir. Pero que quede claro lo que acaba de explicar el Sr. Cristian
Alcázar, el Ayuntamiento ni ha organizado esta actividad, simplemente, a ver,
el hecho de que haya…, no, no, ni lo ha organizado, Sr. del Río, lo digo por la
cara que ha puesto de duda, ni lo ha organizado, ni ha puesto dinero para que
esta actividad se realice y lo único que hemos hecho es cobrar a esta entidad
por hacerlo en el campo de futbol del Hospi. Lo digo para que también quede
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claro, esta entidad ha puesto el sello del Ayuntamiento como una deferencia,
ya que se hace en la ciudad de Hospitalet, que lo podían poner,
evidentemente, no sé si previamente habíamos dado el visto bueno para que
el logotipo estuviera ahí. Pero no obstante, si a usted lo que le importa es
saber el contenido, podemos intentar, siempre y cuando no le cueste dinero a
las arcas municipales, conocer el contenido de ese cartel.
¿Alguna petición más?

SR. CAÑIZARES
No, para aclararme, simplemente, evidentemente no quiero que se produzca
un gasto extra en algo que no se sabe lo que se pone, simplemente si es
posible adjuntar de alguna manera, cosa que desconozco y que pregunto
abiertamente, pues si es posible adjuntarlo de alguna manera, yo os lo facilito
y que conste el dibujo este. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Lo intentaremos, de acuerdo, muy bien. Sr. Josep Lluis Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, la meva qüestió és sobre el tema de les
subvencions dels ascensors al barri del Gornal, que estava pendent de pagar,
es va quedar que es pagaria el 25 de setembre, més o menys, bé, en tot cas,
algun veí m’ho ha reclamat, que els hi preguntés a vostès si no s’ha pagat,
quan es pagarà, quan pensen pagar-ho i aquesta és la qüestió. Moltes
gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Belver.

SR. BELVER
Les comunitats de veïns, les cinc comunitats de veïns de l’avinguda Carmen
Amaya, número 7, 9, 13, 15 i 21, com vostès saben tenen un compromís
signat per mi, amb una data de..., un termini, abans d’aquella data es pagarà,
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aquella data no ha arribat, el meu compromís segueix en peu.

SRA. ALCALDESSA
D’acord? Molt bé, ara sí, si hi ha alguna persona entre el públic que..., molt bé,
hi ha tres, quatre, sí, Sr. P., si pot dir, com sempre, el nom i la pregunta.

SR. P.
Sí, buenas tardes, M.P., hablo en nombre de l’Associació de Veïns de Sant
Josep y quiero referirme al dictamen número 13. A ver, nos gustaría conocer
en detalle este dictamen, porque venir a un Pleno y enterarse así, de bote
pronto y sin anestesia, de que proyectos en nuestro barrio se nos caen, dice
mucho de la capacidad de comunicación e información que este
Ayuntamiento, este equipo de gobierno tiene con las entidades vecinales. Una
vez más, me temo, aquí alguien no ha dado la talla, queríamos conocer por
qué en el barrio se nos pierden proyectos, por qué otros proyectos de la
ciudad se tiran adelante y por qué precisamente no hay financiamiento para el
barrio de San Josep, esto es lo que queríamos aclarar. Y tenga por seguridad,
Sra. Alcaldesa, que no será la primera vez que hablamos de este proyecto
que se cae y de otros que también tenemos todos los números para que se
nos vayan cayendo, desde la residencia asistida, el desdoblamiento del CAP,
etc, ya que parece que, de alguna manera, el barrio de San Josep es un barrio
de paso y que no cuenta para este Ayuntamiento. Igual tenemos que pedir la
independencia.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi havia un senyor aquí al darrera.

SR. J.M.
Bones...

SRA. ALCALDESSA
Si pot dir el seu nom també.
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SR. J.M.
Sí, J.M., de relacions institucionals de Ciutadans. A veure, Sr. del Río, ha
estudiat, com jo, la mateixa matèria a nivell policial, si us plau ¿pensa
proposar alguna solució real per a la guàrdia urbana, no tirar boles fora?
Perquè no crec ni que sigui adequat, ni correcte, el paper que ha enviat vostè
als veïns de La Florida.
Senyors de Convergència, tant que parlen vostès de coses, part de les
retallades, l'Ajuntament està esperant que li paguin diners de Benestar Social,
que està absorbint l'Ajuntament, diners de treball que està absorbint
l'Ajuntament al CEMFO, quan pensen pagar-los, sobretot el que correspon al
Sr. Mena, el que correspon a Pirmis, que s’han carregat, han deixat 10.000
famílies sense diners, sense paga, gràcies al Sr. Mena, i l’estan cobrint amb
guàrdia pretoriana.
Al respecte del tema que deia stalinista, tenen unes idees un tant totalitàries
Iniciativa en algunes coses, però és que una ordre que ha prohibit a Perú i no
ha parat fins que la Universitat Pontifícia de Quito, que li han tret el que era de
Pontifícia, perquè va ser la cuna de la teologia en l’alliberació, simplement
perquè pensava diferent, no diu molt d’aquesta ordre a la qual s’està
subvencionant, i els seus col·legis i a la seva forma de fer.
I respecte a d’altres temes, passo la veu al meu company.

SR. D.
F.D. de Ciudadanos. Respecto a la moción 20, desde Ciudadanos apoyamos
el IVA reducido y también apoyamos, en relación con la moción 21, la
ampliación del Plan Prepara. Así mismo, apoyamos a favor del bilingüismo,
deseando que la publicación de todos los textos legales del Ayuntamiento, sea
en todos los idiomas. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hi havia per aquí una senyora.

SRA. S.
Buenas noches, mi nombre es A.S., soy vecina del Gornal, no soy de
Pedralbes, soy antigua alumna de un colegio de educación diferenciada y soy
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madre también de niños que van a colegios de educación diferenciada de
Hospitalet. Como antigua alumna no me ha quedado ninguna secuela, me
duele la espalda, pero creo que es de una hernia, no tengo ningún otro
trauma. Después, como madre quisiera leer unos artículos que, bueno,
supongo que ya los conocen, pero bueno, se los recordaré.
El artículo 27 de la Constitución Española dice que la enseñanza se establece
en un marco de libertad y no pone por delante un tipo de escuela por delante
de otro. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europa del año
2000, que siempre queda muy tierno esto de decirlo, después de reconocer el
derecho a la educación y a recibir la enseñanza de manera gratuita y
obligatoria, consagra la libertad y el derecho de los padres a garantizar la
enseñanza de sus hijos, de acuerdo con sus convicciones religiosas,
filosóficas y pedagógicas. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos, también queda muy bien, dispone que los padres tienen derecho
preferente a elegir el tipo de educación que se tendrá que dar a sus hijos.
Bueno, aparte de esto, se recoge en muchos estudios donde analizan la
situación de los colegios diferenciados.
Y, bueno, quería saber por qué ustedes se empeñan en crear un problema,
donde no lo hay, porque nuestros hijos, si van a la educación pública, no es
gratuito ¿no? yo pago mis impuestos también. Luego, por qué se empeñan en
utilizar la enseñanza como un arma política o simplemente es que tienen fobia
a todo lo que tiene que ver con el catolicismo, olvídense de sus miedos y
primen la excelencia en la educación, porque ese será el bienestar de todos.
Hablan de segregación, hace 40 o 50 años había segregación en los colegios
diferenciados, pero hay hoy igualdad de oportunidades…

SRA. ALCALDESSA
Si puede ir acabando por favor.

SRA. S.
Sí, sí, ahora mismo acabo, igualdad de oportunidades, se muestra con hechos
objetivos, 100% de aprobados en selectividad, creo que tienen que hacer una
reflexión y primar sobre la excelencia en la educación.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Em sembla que ja estan totes les intervencions, a veure... ¿sobre
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quin tema és?

SR. CIUTADÀ
Volia saber quan es tornarà a reprendre la Televisió de l'Hospitalet, la data
exacta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, d’acord. A veure, això... hi ha una? Perdó, no l’havia vist.

SRA. N.
Hola, bona nit, el meu nom és Y.N, vinc a títol particular i sóc mare d’una nena
que estudia en una escola de l'Hospitalet, d’educació diferenciada. Llavors, jo
li volia dir al Sr. Esteve que no el vull convèncer de res, perquè ja entenc que
les nostres posicions són contraposades, només li vull repetir el que vostè ha
dit per introduir el tema de la moció 28, a veure com li sona, perquè a mi m’ha
sonat fatal. Vostè ha dit que com no tenim recursos, els hi traiem el concert i
que estem en una època en què s’ha de prioritzar ¿on està el seu principi de
solidaritat? ¿i la seva sensibilitat i tendresa de la qual parlava al principi el seu
company? Jo no la veig per enlloc, no es tracta de prioritzar, en educació no
s’ha de prioritzar mai. La meva filla no va a una escola diferenciada perquè
estigui de moda o perquè és el que es porta, com va passar a la seva època,
va a una escola d’aquest estil, perquè jo tinc dret a triar escola per a la meva
filla, a mi la Constitució m’avala i em garanteix aquesta educació, cosa que en
la seva època, malauradament, no succeïa.
Al senyor del PSC, al Sr. Belver, li vull dir que, malauradament, les escoles
bressol i les escoles de música s’estan retallant, però no estan emparades per
l’article 27 de la Constitució, a mi també m’estan retallant i no és culpa de
ningú, potser és culpa dels governants que hem tingut últimament. Penso que
han de pensar en tot això.
A la Sra. Esplugas li vull dir que no pateixi quan els seus companys m’hagin
de dir que la meva filla no té dret al concert, perquè jo tinc dret a escollir i jo no
tindré un problema, el problema el tindran vostès, perquè a mi m’han de donar
una plaça escolar per a la meva filla i potser el sistema educatiu d’aquest país
es col·lapsarà si han de recol·locar 4.000 nens i nenes.
I ja per finalitzar, bé, sí, també li voldria dir al Sr. Esteve que les sentències del
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Tribunal Suprem no fan referència a la Llei d’Educació de Catalunya, que
vostès van aprovar quan estaven al tripartit, són unes sentències que es
refereixen a la comunitat de Cantabria i d’Andalusia, no estem parlant encara
de Catalunya.
I com a reflexió final, voldria repetir una cosa que ha dit vostè, Sra.
Alcaldessa, quan parlava de la moció número 20, i és que estic d’acord, l’IVA
de la cultura afecta als ciutadans de l'Hospitalet, però i l’educació ¿no els hi
afecta? Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
I tant que els hi afecta, si vol sentir la meva opinió. A veure, jo crec que les
dues persones, no he agafat el nom, que acaben de parlar, han incidit o han
donat la seva opinió respecte d’un tema que ha estat debatut per part de tots
els grups polítics, crec que tots ens hem posicionat, que és un tema que ha
quedat suficientment clar i que queden recollides les seves intervencions a
l’Acta de l'Ajuntament.
Respecte a les intervencions dels dos membres de Ciutadans, doncs també
queden recollides les seves intervencions, simplement afegir una dada,
perquè tinguin aquesta informació, la Generalitat el que deu a aquest
Ajuntament, són 18 milions d’euros, perquè ens fem una idea del deute que hi
ha des de la Generalitat cap a l'Ajuntament.
I el calendari de la Televisió de l'Hospitalet, no li puc dir en aquests moments,
perquè avui s’ha fet, el President Mas ha anunciat que hi ha una convocatòria
d’eleccions i això no sé si afectarà o no afectarà a la possible emissió de un
nou mitjà, en aquest cas. Però, en tot cas, si no pot ser en el mes d’octubre,
serà en el mes novembre o en el moment que la Llei, si no hi ha cap
interferència, des del punt de vista legal, doncs ens permeti la normativa.
I per últim el Sr. P., jo li proposo, Sr. P., que fem una reunió, que parlem dels
diferents temes, no només com a Associació de Veïns del barri de Sant Josep,
sinó com a Federació d’Associacions de Veïns, perquè aquest és un conveni
que afecta, no només al barri de Sant Josep, sinó que afecta a diferents temes
que s’estaven treballant entre l'Ajuntament i l’INCASOL, que malauradament, i
ja ho ha explicarem, doncs no hem pogut obtenir un compromís al 100% del
que s’estava treballant, però ha estat aquest conveni el que farà possible que
alguns d’aquests projectes sí que tirin endavant.
Si no hi ha res més, aixequem 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-dues hores i deu minuts, del dia vint-i-cinc de
setembre de dos mil dotze, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions de
Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

