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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2013/7
Data: vint-i-tres de juliol de dos mil tretze
Hora: 18.05h fins 20.45h.
Lloc: Casa Consistorial

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

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

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidor (S’incorpora punt 16 O.D.)
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Interventor General
Secretària General del Ple

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la Sessió
per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes relacionats a
l’Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 25 DE JUNY DE 2013.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 25 de juny de 2013, es pregunta si existeix alguna objecció i
no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda, comença el Ple ordinari del mes de juliol, Sra. Secretària.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, té la paraula la Sra. Mercè Perea, Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Recursos
Generals.

SRA. PEREA
Gràcies Sra. Alcaldessa, uns breus comentaris sobre determinats dictàmens que
portem de la Comissió de Presidència. Em referiré concretament al 6,7 i 8, que
corresponen a l’informe de Tresoreria del segon trimestre, que determina si complim
o no el pagament a proveïdors, per altra banda per donar compte de la liquidació
provisional de l’execució del pressupost a 30 de juny d’aquest any i, per altra banda,
per donar-se per assabentat del compliment del pla d’ajust, aprovat ara fa un any i
tres mesos, i que correspon al segon trimestre del 2013.
Pel que fa al dictamen 6, sobre el compliment del pagament a 30 dies a proveïdors,
estem en un període mig de pagament de 31,42 dies i, per tant, amb una millora
considerable respecte de les dades que teníem al quart trimestre del 2012 i del primer
trimestre del 2013. Això sí, jo crec que hem de puntualitzar i hem de remarcar que és
una millora en el pagament a proveïdors, tot i les dificultats i tensions de tresoreria
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que vénen condicionades
administracions.

per

la

manca

de

pagament

per

part

d’altres

Pel que fa al dictamen de seguiment del pla d’ajust, els hi direm que, en termes
generals, el seguiment d’aquest pla d’ajust és satisfactori per les següents raons: pel
que fa a la banda dels ingressos estem en un resultat positiu del 0,39% i tenint en
compte que ens trobem en la meitat del pressupost, en un 56,29%, es considera que
el camí que estem duent a terme, amb les mesures que en el seu moment vam
adoptar i que continuen mantenint-se, doncs tenen un resultat prou satisfactori. Pel
que fa a la banda de les despeses, és evident que aquests moments de dificultat
condicionen molt les execucions dels pressupostos, per part de els administracions
locals, tot i així, evidentment cal prendre mesures, cal continuar prenent mesures,
però els resultats són força positius. Estem parlant que mantenim els ràtios
d’endeutament d’una càrrega financera acceptable, a més a més d’un estalvi net
positiu.
I volem dir totes aquestes dades, perquè crec que és important posar de manifest que
en aquests moments actuals, on ens trobem que els ajuntaments, tot i ser felicitats
per part del ministre Montoro, que diu que som les administracions que més bé ens
hem portat, el cert és que per part de l’administració de l’Estat es continua mantenint
una fèrria oposició a que aquestes administracions, a que els ajuntaments puguem
fer compliment de la nostra obligació enfront dels ciutadans.
Y está claro que más allá del complimiento de las obligaciones impuestas por el
gobierno del Partido Popular, obligaciones que han sido seguidas de forma rigurosa
por este Ayuntamiento, lo cierto es que las mismas van dirigidas al desmembramiento
del Estado que constitucionalmente nos dotamos ahora ya hace 35 años. Un Estado
que, al paso que vamos, no va a poder hacer efectivo el futuro que económica y
socialmente nos dotamos y el que esperábamos que fuera un futuro factible. Y me
explico, todas las medidas adoptadas por el Partido Popular, desde la entrada en el
gobierno en el año 2011, han estado dirigidas al deshilachamiento del estado de
derecho que contiene la Constitución del 78. Y le explicaré Sr. del Río, no ponga cara
de extrañado, porque yo creo que usted tiene que saber que nosotros nos portamos
bien, que hacemos los deberes, pero que ustedes están, com diríem en català,
posant pals a les rodes.
Des de la ingerència inicial, ara fa més d’un any i mig, en les competències
municipals, com va ser la regulació del tipus impositiu de l’IBI, de l’Impost de Béns
Immobles, recordin que aquesta és una competència exclusiva dels ajuntaments, en
aquell moment l’Estat es va atrevir a tocar una competència que era únicament local.
Des d’aquí, passant per la reforma laboral, que ha suposat un desmembrament dels
drets laborals i sindicals o el buit pressupostari que ens hem trobat, per exemple, en
la Llei de la dependència o en polítiques d’ocupació, polítiques actives d’ocupació,
per no dir ja del que ens espera el proper dimecres en el Consell de Ministres, amb la
presumpta i diem presumpta reforma local, perquè en aquest moment no existeix com
a tal projecte, el que sí que existeix és un informe del Consell d’Estat que, per dir-ho
suament, el que els hi ve a dir és que no és que no hagin fet els deures, és que no
saben ni respectar les mínimes dades de la gramàtica i fins i tot els arriben a dir i ho
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dic, y lo digo, quizás anecdótico, pero si se fijan, en este informe del Consejo de
Estado hasta incluso les rectifican las comas de ese proyecto, de esa presunta
reforma de la administración local.
Y porqué pongo hincapié en esto Sr. del Río, pues mire, porque tenemos un futuro
muy incierto, pero ustedes no lo benefician en absoluto, nos están haciendo una
presunta reforma del artículo 32 de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria
que, a fecha de hoy, nos cambia el concepto de lo que acabará siendo el resultado
en el ejercicio, es decir, que tenemos un resultado en este momento positivo del 2012
y lo tenemos totalmente congelado, parado, anquilosado en algo que no sabemos
que acabará siendo. Y todo esto con una presunta voluntad de que haya un déficit
cero o por una cuestión de eficiencia. Miren, lo quería poner de manifiesto, porque yo
creo que las administraciones locales lo que no podemos hacer es aquietarnos y
dejar que nos pasen la mano por la cara, creo que hemos de reivindicar las políticas
que estamos haciendo y por eso, más allá de decir que estamos cumpliendo con
aquello que nos ordenan, que es como ha actuado este gobierno siempre, lo cierto es
que nos están ahogando y esa asfixia no va en detrimento de los concejales o del
gobierno municipal, va en detrimento de los ciudadanos directamente, quienes tanto
en políticas activas de empleo, como en bienestar social, como en educación, se
están viendo mermadas sus posibilidades de mejora y de tener una posibilidad de
igualdad de oportunidades. Me sabe mal Sr. del Río, porque me pone cara de
extrañado, pero es que francamente no entiendo porque me pone esta cara.
Sencillamente y para concretar, yo creo que aún dispongo de tiempo, el
Ayuntamiento cumple, cumple con sus obligaciones, estamos pagando, como decía,
a 31,42 días de pago medio a proveedores, es un buen resultado, pero nadie nos
puede hacer olvidar que la normativa por parte del Estado está ahí y que,
evidentemente, lo que pretenden es desmembrar lo que en este momento ha sido, a
lo largo de 35 años, una administración local que ha dado respuesta a los
ciudadanos. Res més, gràcies.

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

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Plataforma per Catalunya votarà favorablement al punt 1,
s’abstindrà al 2, 3, 4 i 5, i ens donem per assabentats del 6 al 8.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, gràcies, per par d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
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SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem
favorablement de l’1 al 5 i ens donem per assabentats del 6, 7 i 8.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, per part de Convergència i Unió, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió vota
favorablement al dictamen número 1, ens abstenim del 2 al 5 i ens donem per
assabentats del 6 al 8.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gràcias Sra. Alcaldesa. Abstención en el dictamen 1, 2, 3, 4, 5, assabentats del 6,
del 7 y del 8. Y, perdóneme, yo creo que usted ha tenido un golpe de calor, porque
claro, yo no sé usted de que me ha estado usted aquí hablando, hablaba aquí de
tesorería, contra la morosidad, y me sale usted aquí con el IBI, de las políticas
activas, de educación, yo no sé, sólo le faltaba hablar de dónde va usted de
vacaciones, la verdad, y si tan malo es el Partido Popular, no sé porque se ha
acogido usted al Plan de Proveedores, oiga, no haberse acogido, y oiga, si usted
tiene un resultado, se prevé un resultado positivo de unos 6 millones de euros al
acabar el ejercicio, quizá a quien debería dar las gracias, no es tanto a los excelentes
gestores que habrá en este Ayuntamiento, supongo, sino a IKEA que es quien
realmente ha aportado el dinero.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sr. del Río, justamente lo que denuncio es eso, la actitud del Partido Popular, el
rodillo parlamentario. Miren, ustedes llevan gobernando desde diciembre del 2011, a
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golpe de Real Decreto, que es lo que les marca a ustedes y es lo que les permite ir
haciendo de las suyas, pasando el rodillo por sus bancos parlamentarios y, además,
machacando lo que ha sido la Constitución hasta ahora. Creo que es mi obligación
decir que es cierto que estamos cumpliendo, estamos cumpliendo cada vez con una
normativa mucho más estricta que nos está asfixiando, y que es en detrimento de los
ciudadanos.
Mire, golpe de calor, no es un golpe de calor ¿quiere que le diga lo que es? Es
sentirnos, como ciudadanos, despojados de lo que en su momento se nos dio como
ciudadanos en una Constitución y que en este momento ustedes se lo están
cargando todo, con una falta de consenso brutal, Sr. del Río, y usted si me quiere
escuchar me escucha y si no me da igual. Mire, mientras ustedes el consenso se lo
pasen por el rodillo, no haremos nada en este país, sencillamente creo que tengo la
obligación como representante municipal, de ponerlo de manifiesto.

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

SR. DEL RÍO
Perdone, pero se ha equivocado de Pleno o se ha equivocado de día o no sé dónde
está usted hablando, falta de consenso, oiga, que usted es la Teniente de Alcalde de
Economía y tiene que hablar de lo que pone aquí, pero me está hablando de muchas
cosas, pero no de lo que pone aquí. Yo espero que se recupere pronto.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Perea.

SRA. PEREA
Francamente, esas palabras no se merecen ni contestación, pero se lo voy a
contestar, sabe por qué, porque es que me parece que usted es un poco insensato,
se lo digo sinceramente, y no es faltarle al respeto, no, no, es un adjetivo. Mire, lo que
no puede ser es que usted venga aquí a decirme, primero, ni un golpe de calor, ni
que no sabe usted ni lo que estoy diciendo, si usted no se ha mirado los dictámenes
es su problema. Yo le digo a usted, estamos cumpliendo con lo que el gobierno nos
plantea, pero quiero poner de manifiesto que ustedes se están pasando de la frenada
del tren, se están pasando tres pueblos, porque nos están desmembrando un Estado
en el que hace 35 todos nos creímos, es una denuncia que creo que tengo que
hacer, más allá de que usted quiera escucharla o no. Gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat els dictàmens de la Comissió Permanent de Presidència,
passarem a la Comissió Permanent d’Espai Públic.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL
REGLAMENT ORGÀNIC DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET, PER ADAPTACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
DE
25
D’ABRIL
DE
2013,
QUE
DECLARA
INCONSTITUCIONAL I NUL L’APARTAT SEGON DEL PARÀGRAF 2 DE
L’ARTICLE 126 DE LA LLEI 7/1985 DE 2 D’ABRIL REGULADORA DE LES BASES
DE RÈGIM LOCAL.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, 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 6 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i per tant va ésser adoptat
pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la 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:

VIST que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 25 d’octubre de 2011 va
aprovar inicialment el Reglament orgànic de govern i administració de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions, en
compliment de l’esmentat acord de Ple, mitjançant Decret de l’Alcaldia número
9394/2011 de 19 de desembre, es va declarar elevada a definitiva l’aprovació inicial.
VIST que el referit reglament es va publicar al BOPB en data 12 de gener de 2012,
iniciant la seva vigència el dia 13 de gener de 2012, és a dir, el dia següent a la seva
publicació, de conformitat amb el previst a la seva disposició final.
VIST que la sentència 103/2013, de 25 d’abril del Ple del Tribunal Constitucional que
resol el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament de Catalunya en relació
a diversos preceptes de la Llei 57/2003 de 16 de desembre de mesures per a la
modernització del govern local, declara “inconstitucional i nul, en els termes establerts
en el fonament jurídic 6 d’aquesta Sentència, l’incís “El Alcalde podrá nombrar como
miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de
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concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el
Alcalde”, del paràgraf segon, de l’article 126.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases de règim local, en la redacció donada al mateix per l’article primer de la
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local”.
ATÈS que el reglament de govern i administració de l’ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat va ser redactat de conformitat amb el que preveia l’article 126.2 de la Llei
7/1985 reguladora de les bases de règim local, donada la declaració de
inconstitucionalitat i nul·litat del segon paràgraf, cal procedir a donar nova redacció a
diferents articles del reglament.
VIST l'informe de la Vicesecretaria-Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local
com a Secretària General del Ple de l'Ajuntament en funcions, de data 20 de juny de
2013 (l'Ajuntament de l'Hospitalet 21 /2013)
VISTA l’acta de la reunió de 26 de juny de 2013 de la Comissió Redactora dels
reglaments orgànics del municipi de l’Hospitalet de Llobregat.
VIST l’acord de la Junta de Govern Local de 9 de juliol de 2013 pel qual s’aprova el
projecte de modificació del reglament orgànic de govern i administració de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que de conformitat amb el que preveu l’article 123.1 c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, correspon al Ple l’aprovació i
modificació dels reglaments de naturalesa orgànica i que tindran en tot cas aquest
caràcter, entre d’altres, la determinació dels nivells essencials de l’organització
municipal.
VISTES les facultats delegades per l’Alcaldia - Presidència a la Tinenta d’Alcaldia M.
Mercè Perea i Conillas, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 9385/2011, de 12 de
desembre (BOP 28.12.2011).
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia M. Mercè Perea i Conillas, i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia
ACORDA:
PRIMER .- Aprovar la modificació de l’article 11 apartat 4; la modificació de l’article 12
apartats 3 i 7; la supressió de l’apartat 2.c) de l’article 15; la modificació de l’article 19
apartat 1 in fine; la supressió de l’apartat 3 de l’article 19; la modificació de l’article 20
apartat 2 i la modificació de l’art. 21 apartats 1 i 4 del Reglament orgànic de govern i
administració, que va ser declarat aprovat definitivament mitjançant Decret de
l’Alcaldia número 9394/2011 de 19 de desembre i publicat al BOP de 12 de gener de
2012, per adequar les seves previsions a la Sentència del Tribunal Constitucional de
25 d’abril de 2013, en el sentit següent:
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a)
Article 11 referit a les Competències de l’alcaldia. Es suprimeix de l’apartat
4 l’expressió “i els seus membres”. El nou apartat 4 de l’article 11 s’aprova amb la
redacció següent:
“4. La delegació es podrà efectuar en favor dels/ de les Tinents/es d’alcaldia, en la
Junta de Govern Local, en la resta de regidors/es, en els coordinadors i directors
generals u altres òrgans similars, dins de les limitacions que determina la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local.”
b)
Article 12.- Dels actes administratius que dicta l’alcaldia i els dictats per
delegació d’aquesta. Es suprimeix de l’apartat 3 l’expressió “els/les Delegat
municipals/es del govern”; i en relació a l’apartat 7 es suprimeix la expressió “i els
Delegat municipals/es de govern”. El nous apartats 3 i 7 de l’article 12 s’aproven amb
la redacció següent:
“3.S’anomenaran Resolucions, els actes administratius que dictin en exercici de les
facultats delegades els/les Tinents/es d’alcaldia, els/les regidors/es delegats/des i el
personal directiu.
7.L’alcaldia, els/les Tinents/es d’alcaldia i els/les regidors/es delegats/es per iniciativa
pròpia, o a proposta dels òrgans directius de l’Àrea corresponent, podran dictar
Instruccions amb la finalitat de dirigir l’activitat dels òrgans i organismes que integren
la administració municipal, les quals es faran públiques a la intranet municipal i seran
notificades als serveis afectats”.
c)
Article 15.-Naturalesa, composició i funcions de la Junta de Govern
Local: Es suprimeix l’apartat 2.c) del precepte.
d)
Article 19.- Desenvolupament de les sessions de la Junta de Govern
Local. Es suprimeix a l’apartat 1 l’incís final que diu: “i que els membres assistents en
condició de regidors/es superin els que no ostenten aquesta condició”. L’apartat 3 es
deroga en la seva totalitat. El nou apartat 1 de l’article 19 s’aprova amb la redacció
següent:
“1. Les sessions de la Junta de Govern Local, s’iniciaran amb la comprovació del
quòrum per a la vàlida celebració de la sessió, es requereix que hi siguin presents
l’alcalde/ssa i el/la Regidor/a Secretari/a, o aquells membres de la corporació que
legalment els substitueixin. Serà necessària l’assistència, en primera convocatòria de
la majoria absoluta del total dels membres que integren la Junta de Govern Local.”
e)
Article 20.- Competències de la Junta de Govern Local. Es suprimeix de
l’apartat 2 l’expressió “en la resta de membres de la Junta de Govern Local”. El nou
apartat 2 de l’article 20 s’aprova amb la redacció següent:
“2.La Junta de Govern Local, podrà delegar les seves competències pròpies, d’acord
amb el procediment que es recull en el present reglament i sempre que no tinguin
caràcter d’indelegables, en els/les Tinents/es d’alcaldia, en la resta dels/ de les
regidors/es, en els/les coordinadors/es i els/les directors/es generals o altres òrgans
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similars, dins de les limitacions que determina la Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local.”
f)
Article 21.- Configuració de les Àrees de Govern. Es suprimeixen dels
apartats 1 i 4 l’expressió “o Consellers/es municipals de Govern” i “en els
Consellers/es municipals de Govern” respectivament. Els nous apartats 1 i 4 de
l’article 21 s’aproven amb la redacció següent:
“1.Les Àrees de Govern constitueixen el primer nivell essencial de l’organització
municipal i comprenen un o varis sectors funcionals de l’activitat administrativa
municipal. La direcció del seu govern s’exercirà sota la titularitat d’un/a Tinent/a
d’alcaldia o Regidor/a membre de la Junta de Govern Local.
4. Existirà un Àrea d’alcaldia que dependrà directament de l’alcalde o l’alcaldessa, la
qual portarà a terme la seva activitat, bé directament o per mitjà de delegació parcial,
en els/les regidors/es o en els/les coordinadors/es o els/les directors/es generals.”
SEGON.- Sotmetre la modificació del reglament a informació pública per termini de
30 dies hàbils mitjançant la publicació de l'anunci corresponent, al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d'anuncis de la Corporació als
efectes que durant aquest termini d’exposició pública es puguin presentar
al·legacions i/o suggeriments. Així mateix l'aprovació inicial de la modificació del
reglament es publicarà a un diari dels de major circulació de la província i a la pàgina
web municipal.
TERCER- Pel cas que durant el termini d'exposició pública no es formulin
suggeriments ni al·legacions, el reglament s’entendrà aprovat definitivament sense
necessitat de nou acord. En aquest supòsit es procedirà a fer pública l'aprovació
definitiva del reglament i es donarà compte a la Subdelegació del Govern a Barcelona
i a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya als efectes previstos a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; i transcorregut el termini de 15 dies
hàbils des d’aquesta comunicació, de conformitat amb el que determina l’art. 70.2 de
la Llei 7/1985, es procedirà a la publicació del text al Butlletí Oficial de la Província, al
tauler d'anuncis de la Corporació, i es trametrà ressenya al Diari Oficial de la
Generalitat que faci referència al BOP en el qual hagi estat publicat el text íntegre de
la modificació.
QUART.- Facultar a l’Alcaldia-Presidència i a la Tinenta d’alcaldia M. Mercè Perea i
Conillas per tal que, de manera indistinta, adoptin els actes necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l'Alcaldia, a la Intervenció General Municipal i la
Tresoreria Municipal, a tots els regidors i regidores de l'Ajuntament i a totes les àrees
municipals, mitjançant la publicació en Intranet, als efectes legals oportuns.
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HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 2.PER AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA
PER A.M.C PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que en el Butlletí Oficial de l’Estat de data 4 de gener de 1985, es va publicar la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, la qual estableix com a principis generals, entre d’altres,
els següents:
- Dedicació a un sol lloc de treball en el sector públic.
- Prohibició de rebre més d’una remuneració amb càrrec als pressupostos de
les administracions públiques i dels organismes que en depenen.
- Incompatibilitat per exercir qualsevol activitat que pugui impedir o menyscabar
el compliment dels deures o comprometre la imparcialitat o independència del
treballador/ de la treballadora.
Atès que la Llei esmentada, segons estableix l’art. 2.1.c) de la mateixa, serà aplicable
al personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en depenen.
Atès que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 1985, va
aprovar, amb subjecció a l’establert en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, els criteris
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, pel quals
han de regir-se les autoritzacions o denegacions de compatibilitat per a un segon lloc
o activitat en el sector públic o privat, del personal al servei d’aquesta corporació o
dels seus organismes autònoms, que hagin de ser adoptades pel Ple de l’Ajuntament.
Atès que els article novè i catorzè de la Llei 53/84, disposen que la competència per
autoritzar o denegar les compatibilitats correspon al Ple de l’Ajuntament.
Atès que l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local en la redacció
donada per la Llei 57/2003, disposa que serà atribució del Ple de l’Ajuntament “les
altres que expressament li confereixin les lleis”, sent indelegable aquesta atribució
segons disposa l’apartat 3 del citat article.
Atès que A.M.C., amb DNI XXXXXXXXX, funcionària de carrera d’aquest Ajuntament
desitja exercir activitats fora d’aquest Ajuntament, de forma privada, i ha formulat la
corresponent declaració d’aquestes activitats.
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Atès que l’acord que es proposa s’ajusta a les disposicions legals vigents sobre la
matèria.
El Ple, a proposta de la Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia.
ACORDA:
PRIMER.- AUTORITZAR a la senyora A.M.C. la compatibilitat per exercir funcions
com a psicopedagoga, d’un parc infantil, sempre que en l’exercici d’aquesta activitat
no desenvolupi serveis relacionats amb resolucions administratives d’aquest
Ajuntament i sempre que el temps que dediqui a la mateixa no sigui superior a 18,75
hores setmanals, havent de realitzar-se l’activitat que es compatibilitza, en horari que
no coincideixi amb la prestació de serveis en aquest Ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR l’acord anterior a A.M.C., a l’Àrea de Serveis a les Persones i
a la Junta de Personal Funcionari.

DICTAMEN 3.PER AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA
PER M.B.R PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, estableix com a principis generals, entre d’altres, els
següents:
- Dedicació a un sol lloc de treball en el sector públic.
- Prohibició de rebre més d’una remuneració amb càrrec als pressupostos de
les administracions públiques i dels organismes que en depenen.
- Incompatibilitat per exercir qualsevol activitat que pugui impedir o menyscabar
el compliment dels deures o comprometre la imparcialitat o independència del
treballador/ de la treballadora.
Atès que la Llei esmentada, segons estableix l’art. 2.1.c) de la mateixa, serà aplicable
al personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en depenen.
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Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 1985,
va aprovar, amb subjecció a l’ establert en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, els
criteris d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, pel
quals han de regir-se les autoritzacions o denegacions de compatibilitat per a un
segon lloc o activitat en el sector públic o privat, del personal al servei d’aquesta
corporació o dels seus organismes autònoms, que hagin de ser adoptades pel Ple de
l’Ajuntament.
Atès que els article novè i catorzè de la Llei 53/84, disposen que la competència per
autoritzar o denegar les compatibilitats correspon al Ple de l’Ajuntament.
Atès que l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local en la redacció
donada per la Llei 57/2003, disposa que serà atribució del Ple de l’Ajuntament “les
altres que expressament li confereixin les lleis”, sent indelegable aquesta atribució
segons disposa l’apartat 3 del citat article. Atès que M.B.R., amb DNI XXXXXXXXX,
treballadora d’un Pla d’Ocupació d ’aquest Ajuntament, amb contracte a temps parcial
de 26 ¼ hores setmanals, desitja exercir activitats fora d’aquest Ajuntament, de
forma privada, i ha formulat la corresponent declaració d’aquestes activitats.
Atès que l´article 14 del Reial decret, 587/1985, de 30 d´abril, sobre incompatibilitats
del personal al servei de l´Administració de l´Estat, Seuretat Social i els ens,
organismes i empreses dependents, estableix que “En todos los supuestos en que la
ley 53/1984, de 26 de diciembre, o este Real Decreto se refieran a puestos de trabajo
con jornada a tiempo parcial se ha de entender por tal aquella que no supere las
treinta horas semanales”

Atès que l’acord que es proposa s’ajusta a les disposicions legals vigents sobre la
matèria.
El Ple, a proposta de la Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia.
ACORDA:
PRIMER.- AUTORITZAR a la senyora M.B.R., treballadora a temps parcial, d´un Pla
d´Ocupació d´aquest Ajuntament, la compatibilitat per exercir tasques administratives
de seguiment d’un projecte en la ONG Plataforma Unitària Contra la Violència de
Género, sempre que en l’exercici d’aquesta activitat no desenvolupi serveis
relacionats amb resolucions administratives d’aquest Ajuntament i sempre que el
temps que dediqui a la mateixa no sigui superior a 20 hores setmanals, havent de
realitzar-se l’activitat que es compatibilitza, en horari que no coincideixi amb la
prestació de serveis en aquest Ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR l’acord anterior a M.B.R., a l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació i al Comitè de Treballadores/ors.
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DICTAMEN 4.PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 57
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 99/2013 DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de crèdits d’acord amb el que
es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 57 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 99/2013 en la modalitat de
Transferència de crèdits per import total de (300,00 euros), d’acord amb el detall que
figura a l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
0,00
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03 2.515.547,57
21.318.796,60
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 4.852.983,34
76.843.854,39
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
21.908,48
2.442.908,48
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
199.236,53
1.307.236,53
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
6.500.000,00
6.500.000,00
TOTAL
202.355.080,71 38.231.839,25
0,00 240.586.919,96
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.032.732,85 4.288.066,78
82.320.799,63
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 4.175.155,78
81.633.328,63
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
-301.019,15
5.298.980,85
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.148.108,03
-300,00
300,00 19.131.843,94
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.358.000,00 25.695.835,36
35.053.835,36
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10 2.214.716,83
8.837.155,93
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
8.000.000,00
10.975,62
8.010.975,62
TOTAL
202.355.080,71 38.231.839,25
0,00 240.586.919,96

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

DICTAMEN 5.PER A L’APROVACIÓ DEL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 60 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2013
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT
104/2013, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS I 117/2013 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER
ANUL·LACIÓ; CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Vista l’observació de la Intervenció General que literalment diu: “OBSERVACIÓ.
D’acord amb l’informe d’aquesta Intervenció General de data 10 de juliol de 2013,
s’incompleix conjunturalment l’estabilitat pressupostària i la regla de despesa. No
obstant això, donat la inexistència de normativa respecte a les incorporacions de
crèdits amb finançament afectat, a aquests efectes, el còmput per a l’estabilitat
pressupostària i la regla de despesa, s’efectuarà en la liquidació de l’exercici 2013 i
en l’aprovació del Pressupost de l’any 2014.” No obstant això, es dóna compte del
dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 14 vots
favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
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Fernández, García, Castro, Graells, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de
PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació; crèdit extraordinari i
Transferència de Crèdits d’acord amb el que es preveu a l’article 175, 177, 179 i 180
del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 60 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 104/2013 en la modalitat de
Transferència de crèdits (3.000,00 euros) i 117/2013 en la modalitat de baixa per
anul·lació; crèdit extraordinari (67.499,85 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
0,00
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03 2.536.455,62
21.339.704,65
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 4.852.983,34
76.843.854,39
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
21.908,48
2.442.908,48
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
936.033,62
2.044.033,62
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
6.500.000,00
6.500.000,00
TOTAL
202.355.080,71 38.989.544,39
0,00 241.344.625,10
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.032.732,85 4.288.066,78
82.320.799,63
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 4.196.063,83
3.000,00 81.657.236,68
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
-301.019,15
5.298.980,85
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.148.108,03
-3.000,00 19.128.843,94
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.358.000,00 26.432.632,45
-67.499,85
67.499,85 35.790.632,45
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10 2.214.716,83
8.837.155,93
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
8.000.000,00
10.975,62
8.010.975,62
TOTAL
202.355.080,71 38.989.544,39
0,00 241.344.625,10

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

DICTAMEN 6.PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ARTICLE 5 DE LA LLEI
15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, PERÍODE FINS A 30-062013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l’article 4.3
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que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts en
la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les
que s’està incomplint el termini.
Atès que l’article 5.4 de la Llei 15/2010, estableix que la Intervenció o l’òrgan de l’ens
local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe regulat en
l’article anterior, una relació de les factures o documents justificatius respecte dels
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de l’anotació al Registre de factures
i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o
s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de la tramitació dels mateixos.
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 30 de juny de 2013.
SEGON. Remetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d’acord amb el previst en l’article
4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l’infome emès per la Tresoreria General.

PER DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA
DICTAMEN 7.A L’ARTICLE 207 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS, REFERIDA A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’AQUEST
AJUNTAMENT I DELS MOVIMENTS FINANCERS DE LA TRESORERIA DE LA
MATEIXA PER OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES,
AIXÍ COM DE LA SITUACIÓ DELS FONS LÍQUIDS DE LA TRESORERIA, FINS A
LA DATA DE 30 DE JUNY DE 2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
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VIST l'article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, aprovat
per RDL 2/2004, de 05/03 (TRLRHL), pel que es disposa que la Intervenció General
de l'Ens local, per conducte de la Presidència, trametrà al Ple de la mateixa
informació sobre l'execució dels Pressupostos de l'Ajuntament així com dels
moviments financers de la Tresoreria per operacions pressupostàries i no
pressupostàries, i de la situació dels fons líquids de la mateixa en els terminis que així
ho estableixi el Ple de l'Ajuntament.
VISTA la Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable d'aquesta
Administració, la qual depèn orgànicament i funcional de la Intervenció General i que
fou aprovada pel Plenari d'aquesta Administració en data 04/11/2003 i, dintre de la
mateixa, les Regles 36 a 38, ambdues incloses, per la que es regula la informació a
subministrar al Ple d'aquest Ajuntament, en base a allò que disposa l'article 207 de
l'abans esmentat cos legal, en el que s'estableixen els terminis en que s'ha de
subministrar aquesta informació.
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 d’Hisenda i Recursos
Generals,
ACORDA:
PRIMER. DONAR PER COMPLIMENTADES les Regles 36, 37 i 38 de la Instrucció
de Comptabilitat per a la Central Comptable, aprovada pel Ple d'aquesta
Administració en data 04/11/2003, que desenvolupa allò que disposa la Llei
Reguladora de las Haciendas Locales, i recollit a l’article 207 del Text Refós de la Llei
Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, i la regla
105 i ss. de la Orden de 23/11/2004, per la qual s’aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat, posant-se a l'abast del Plenari d'aquesta Administració la
informació que fa referència a l’avanç de liquidació i a l'Estat d'execució del
Pressupost d'aquesta Administració i els moviments financers de la Tresoreria per
operacions pressupostàries i no pressupostàries, així com la situació dels seus fons
líquids a la data de 30/06/2013.
SEGON. LA INFORMACIÓ A QUÈ ES REFEREIX l'acord anterior serà
subministrada, de conformitat amb l'acord plenari de 3 de juliol de 1998, en suport
òptic, sens perjudici que a l'expedient que es tramita hi consti la documentació sobre
suport paper.
TERCER. COMUNIQUI'S per mitjans informàtics (correu electrònic - Intranet) el
present Acord i els Estats que s'acompanyen al mateix als portaveus dels partits i
coalicions electorals que conformen el Plenari d'aquesta Administració.

DICTAMEN 8.L’INTERVENTOR

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

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

COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, té la paraula el Tinent d’Alcalde d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Molt breument, per fer menció al dictamen número 10, avui
aprovem les bases per a la presentació de sol·licitud de subvencions en diferents
àmbits d’ajut a l’habitatge. Com saben, en el mes de maig vam presentar un pla
integral que feia referència a tota l’activitat que té a veure al voltant de l’habitatge, des
de l’any 2013 fins l’any 2015, i és en aquest marc on unes línies d’actuació, que ja
venien fent des d’aquest govern municipal des de feia uns anys, de suport a ajuts a
l’habitatge, hem volgut concentrar-los en una sola convocatòria, en diferents bases,
per tirar endavant la millora del parc de la nostra ciutat.
Obrim tres línies d’ajusts que tenen a veure amb l’accessibilitat, és a dir,
fonamentalment és supressió de barreres arquitectòniques, que això inclou la
instal·lació d’ascensors a les comunitats, després una segona línia que té a veure
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amb les obres de millora, rehabilitació i adequació dels habitatges buits, per aquells
propietaris que a partir d’aquesta acció, els posin a disposició de la borsa de mediació
pel lloguer social de l’Oficina Municipal de l’Habitatge i una tercera línia que té a
veure amb la millora energètica i l’eficiència energètica dels habitatges i les
comunitats. Aquestes línies d’ajut són línies que ja s’havien tirat endavant en aquest
Ajuntament, però que en aquesta ocasió el que hem volgut és concentrar-los en una
sola acció de suport a l’habitatge.
A més a més, ens agradaria i ens agradaria fermament, en aquestes polítiques de
suport a l’habitatge, quan tothom coincideix que, a banda dels problemes econòmics
directes de les persones, fonamentalment allò que té a veure amb l’atur i la crisi
econòmica en general, l’habitatge és el principal problema que s’identifica per part
dels ciutadans i les ciutadanes, ens agradaria, en aquest tipus de mesures, trobarnos més acompanyats per d’altres administracions. I ens agradaria trobar-nos més
acompanyats, perquè, com vostès saben, hi ha d’altres administracions que en altres
moments havien tingut línies d’ajut a alguns d’aquests elements que nosaltres posem
sobre la taula i d’altres i que ja, des de fa un parell d’anys, aquests ajuts han
desaparegut i, per tant, ens hem quedat els municipis sols una altra vegada, donant
ajuts, donant suport, a la gent que té problemes en l’habitatge.
Amb aquestes línies el que volem és no sacralitzar, no penalitzar, sinó tot el contrari,
el que volem és positivitzar el que té a veure amb l’habitatge, nosaltres no busquem
pisos buits per penalitzar-los doblant-los-hi l’IBI, sinó que el que diem és, escolti, si
vostè té un habitatge buit i l’ha d’arreglar, nosaltres l’ajudem a arreglar-lo a canvi que,
a partir d’aquí, ens el deixi durant 3 anys, perquè nosaltres el gestionem i puguem
utilitzar-lo com un habitatge social, per solucionar el problema d’una família que té
dificultats per accedir a l’habitatge. Creiem que aquesta ha de ser la política, creiem
que aquesta és la manera de fer les coses, positivitzar, ajudar, mirar les coses amb
caire positiu intentant ajudar a la gent i no penalitzar-lo.
Per tant, a partir d’aquí, el que esperem és que aquesta aportació de recursos
municipals exclusius, que aquest any pugen a 400.000 euros per totes les línies
d’actuació, esperem que això serveixi perquè el màxim de famílies de la nostra ciutat
tinguin accés a un habitatge digne, que ho puguin fer de la manera més ràpida i més
solvent possible i esperem en properes convocatòries trobar-nos acompanyats
d’altres administracions. Si no és així, intentarem, de totes totes, poder continuar
mantenint i prioritzant la nostra acció de govern, posant èmfasi i posant els recursos
on entenem que la gent té problemes. Per tant, nosaltres també tenim dificultats
econòmiques, però prioritzem i entenem que, avui en dia, l’accés a l’habitatge ha de
ser una prioritat per a qualsevol govern. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Bé, Plataforma per Catalunya votarà favorablement als dos punts.

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

SR. SALMERÓN
Gràcies, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem
favorablement dels dos dictàmens. I volem saludar singularment el portar a Ple
aquest segon dictamen, el número 10, que com explicava el Tinent d’Alcalde,
s’emmarca dins del Pla d’Habitatge, pensem que és una molt bona iniciativa per
donar suport a les famílies que en aquest moment tenen problemes amb el seu
habitatge. Avui mateix hem sigut coneixedors que la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca ha aconseguit aturar de nou, dos nous desnonaments de dues famílies, per
tant, som conscients del treball que està fent la societat civil, però també hem de
posar en valor allò que està fent d’una manera molt silenciosa aquest govern i
aquesta mesura també per ajudar a la rehabilitació de l’habitatge i potenciar el lloguer
de l’habitatge, pensem que és una iniciativa a saludar, modestament dintre de les
nostres possibilitats, però que s’ha de continuar treballant i desenvolupant. Per tant,
saludar aquesta iniciativa i donar-li tot el nostre suport.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, per part de Convergència i Unió, Sr...
Parla un Sr. del públic sense micròfon i no s’escolta el que diu.
Perdón, ahora no puede usted intervenir, no, no puede intervenir ahora, lo siento pero
ahora no toca. Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, el grup municipal de Convergència i Unió votarà favorablement als dictàmens
número 9 i número 10.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
El grup popular també vota a favor dels dos dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, passem a la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les Persones.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 9.PER APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT A L”ACORD DE LA XARXA DE CIUTATS I
POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT PER UN AIRE MÉS NET”, APROVAT EN
LA 13A ASSEMBLEA DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA
SOSTENIBILITAT, EN DATA 7 DE MARÇ DEL 2013.
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 en la 13a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat,
celebrada a la ciutat de Lleida en data 7 de març de 2013, de la qual el nostre
municipi és membre de ple dret, es va aprovar l’”Acord de la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire més Net”. I que en el contingut de l’Acord
esmentat es configuren dos tipus de mesures: unes de sol·licitud dirigides a la
Comissió Europea i al Govern autonòmic i central, en el seu respectiu àmbit
competencial; i altres dirigides a l’adquisició com a compromís per part dels municipis
que s’adhereixin a aquest acord.
ATÈS que la Xarxa és una associació de municipis compromesos amb el medi
ambient, per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Fou creada el 16 de
juliol de 1997 en l'assemblea constitutiva que va tenir lloc a Manresa, on 118
municipis van formalitzar la seva adhesió, a l’empara de la disposició addicional
cinquena de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases de règim local. I que la Xarxa
constitueix una plataforma de cooperació, intercanvi i treball en xarxa, on els
municipis troben un marc adequat per intercanviar experiències, establir contactes
sistemàtics entre els tècnics i polítics, fomentar la participació i la implicació en relació
al desenvolupament sostenible, i per promoure i dur a terme projectes d’interès comú.
I que, en aquest marc, el nostre municipi s’incorporà a la Xarxa mitjançant acords del
Ple de data 4 de juliol de 1997.
ATÈS que les mesures que es proposen com a compromís per part de l’esmentat
Acord per un Aire més Net coadjuven a la protecció de l'ambient atmosfèric on el
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Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, organisme
responsable de l'avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya, ha constatat que es
sobrepassen els valors límits per al diòxid de nitrogen (NO2) i de partícules de
diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10) determinats per directives europees.
ATÈS que el Govern de la Generalitat va declarar zones de protecció especial de
l'ambient atmosfèric, per NO2 i PM10, la regió compresa en l’àmbit de diversos
municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i
el Baix Llobregat per ambdós contaminants, pel Decret 226/2006 (DOGC de
25.05.2006), àmbit en les qual es troba inclòs el nostre municipi.
ATÈS que el problema de la qualitat de l’aire en aquest municipi i en els compresos
en l’àmbit dels 40 municipis de les zones de qualitat 1 i 2 de Catalunya està causat
principalment per la producció de gasos contaminants derivats del trànsit i
especialment pels vehicles dièsel, tant els que circulen per les vies urbanes com per
les infraestructures de comunicació que travessen els termes municipals.
ATÈS que els problemes en la qualitat de l’aire tenen un caràcter estructural del
territori i són d’un abast més ampli que el municipal, i per això s’escau d’abordar-los
des de l’àmbit municipal de forma coordinada amb la resta de les administracions, i
amb objectius i mesures comunes.
ATÈS que l’adhesió al mencionat instrument s’adequa a la política municipal al
respecte i suposa un pas més en la directriu continguda en la Línea d’Actuació 5
“Augment del control ambiental de la ciutat” del Pla d’acció ambiental d’aquest
ajuntament, aprovat pel Ple municipal en la sessió de 5 de febrer de 2003, que inclou
el programa de potenciació del control i minimització de la contaminació atmosfèrica.
VIST l’informe emès per l’assessor jurídic de l’àrea d’Espai Públic, d’Urbanisme i
Sostenible, amb els antecedents que han donat lloc a l’aprovació de l’”Acord de la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire més Net”, que
fonamenten la seva adhesió per part del Ple municipal.
ATÈS que en el propi “Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per
un Aire més Net”, es contempla la previsió de què se sotmeti a la consideració aquest
instrument dels respectius plens municipals, per tal de donar la màxima visibilitat al
compromís contret.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, de l’Àrea d’Espai Públic, d’Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER. - APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a
l’”Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire més Net”,
que va ser aprovat en la 13a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat, celebrada el 7 de març del 2013 a Lleida, amb el següent tenor literal:
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“ACORD de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire més
Net.
La contaminació de l'aire segueix sent una preocupació per a la salut pública i
el medi ambient.
Es considera que és una de les causes principals de diverses malalties
cardiorespiratòries, entre elles l'asma (actualment la pateixen el doble de persones
que fa 30 anys). Diversos estudis científics han evidenciat que la contaminació
atmosfèrica que prové del trànsit rodat s’associa no només amb efectes a curt termini
(major incidència de malalties i morts cardiorespiratòries en dies amb pics de
contaminació), sinó també amb efectes a llarg termini a causa de l’exposició crònica a
aquests contaminants.
S’estima que un 21% de la població urbana està exposada a partícules en suspensió
per sobre del límit diari europeu: una reducció dels nivells d’aquest contaminant
representaria un increment d’uns 14 mesos en l’esperança de vida.
Des de fa anys s’estan adoptant mesures, com el control de les emissions de
substàncies nocives a l'atmosfera i la millora de la qualitat dels combustibles, que han
contribuït a avançar. No obstant això, el problema de la qualitat de l’aire a les ciutats
segueix sense resoldre’s, especialment per contaminants com el diòxid de nitrogen i
el material particulat, malgrat s’han aconseguit reduir les emissions de molts
contaminants, per exemple el plom i el diòxid de sofre.
La Comissió Europea ha declarat el 2013 com l’Any de l'Aire, arran del procés per a
adoptar una nova estratègia pel que fa a la qualitat de l'aire i preparar noves
propostes per millorar-la a tot Europa. En aquest sentit, l’edició 2013 de la Setmana
Verda Europea se centrarà enguany en la qualitat de l’aire.
La normativa europea en aquesta temàtica estableix que s’han de definir plans i
programes per restablir els nivells de qualitat de l’aire en aquelles zones on se
superin els valors de referència legislatius, amb l’objectiu de preservar la salut de les
persones i el medi.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, organisme
responsable de l'avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya, ha constatat que des
de l’entrada en vigor del valor límit per al diòxid de nitrogen (NO2) i de partícules de
diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10) determinat per directives europees, es
sobrepassen els valors límit de qualitat de l’aire reglamentats per aquests
contaminants en un àmbit que comprèn 40 municipis de les zones de qualitat 1 i 2 de
Catalunya.
En aquest context, el Govern de la Generalitat va declarar zones de protecció
especial de l'ambient atmosfèric la regió compresa en l’àmbit de diversos municipis
de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix
Llobregat per ambdós contaminants.
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Concretament, la zona de protecció especial per a l’ambient atmosfèric per NO2 i
PM10 afecta els termes municipals següents 1:
Badalona, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma
de Gramenet, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei,
Esplugues de Llobregat, el Papiol, Pallejà, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la
Barca, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç
dels Horts, Viladecans, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal,
Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del
Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, la
Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del
Vallès i Sant Fost de Campsentelles.
Les ciutats i pobles signatàries d’aquest acord coincidim que el problema de la
qualitat de l’aire a les aglomeracions urbanes és evident, i que està causat
principalment per la producció de gasos contaminants derivats del trànsit i
especialment pels vehicles dièsel, tant si circulen per les vies urbanes com per les
infraestructures de comunicació que travessen els termes municipals (contaminació
difusa).
Això fa que els problemes en la qualitat de l’aire tinguin un caràcter estructural i siguin
d’abast territorial general, i per això hagin d’abordar-se des dels corresponents nivells
de responsabilitat (europeu, estatal, regional) de forma coordinada. Actuar només al
final de la cadena, sobre la ciutadania, perquè és més visible, no farà millorar de
forma efectiva la qualitat de l’aire de les nostres ciutats.
Una millora de la qualitat de l’aire de la Regió Metropolitana de Barcelona suposaria
un benefici considerable per a la salut dels més de 4 milions d’habitants.
Les ciutats i pobles mostrem la nostra preocupació per totes aquestes circumstàncies
i per aquests motius
INSTEM
1. A la Comissió Europea, al Govern de l’Estat i a la Generalitat perquè impulsin
directives i mesures legislatives i reglamentàries de limitació dels carburants que
produeixen òxids de nitrogen i altres emissions de gasos i partícules que poden
afectar la salut.
2. A la Comissió Europea a tenir en compte les ciutats i pobles en el procés per
definir una nova estratègia pel que fa a la qualitat de l'aire i preparar noves
propostes per millorar la qualitat de l'aire a tot Europa, i aportar finançament per
aplicar-les.

1

Decret 226/2006 (DOGC de 25.05.2006) i Acord de Govern 82/2012 (DOGC de 02.08.2012) per declarar zones de
protecció especial per PM10 i NO2 diversos municipis.
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3. Al Govern de l’Estat a aprovar i executar el nou Plan Nacional de Calidad del Aire
y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan Aire).
4. Al Govern de la Generalitat de Catalunya a aprovar, aplicar i desenvolupar el Pla
d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a Catalunya 2011-2015.
De tal manera que les ciutats i pobles considerem que aquests plans estatal i regional
constitueixen els fonaments a partir dels quals els ajuntaments hauríem de redactar
posteriorment els respectius Plans Locals de Qualitat de l’Aire, per tal de definir les
actuacions i concretar les mesures correctores pel que fa a la qualitat de l’aire en
l’àmbit de les nostres competències municipals.
5. Al Govern de la Generalitat de Catalunya a facilitar la participació de les ciutats i
pobles, i de la comunitat científica, en el desenvolupament i aplicació del Pla
d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire, mitjançant la creació de la
Comissió de seguiment oportuna i d’acord amb els recursos que el propi Pla
prevegi.
6. Com a actuacions concretes a desenvolupar de forma prioritària, les ciutats i
pobles
DEMANEM
7. Al Govern de l’Estat que impulsi mesures de fiscalitat ambiental destinades a
promoure un parc de vehicles de motor de menors emissions de contaminants
locals a través de la modificació de l’impost especial sobre carburants per tal de
gravar més el gas-oil que la gasolina, atès les emissions de NO2 i partícules que
generen; i la modificació de l’impost de matriculació en funció de les emissions de
NO2 i partícules dels vehicles.
8. Al Govern de l’Estat que implanti un etiquetatge general dels vehicles de motor en
funció de les seves emissions de NO2 i partícules com a incentiu visible pels
compradors de vehicles.
9. Al Govern de la Generalitat de Catalunya que realitzi un esforç per comunicar a la
població de forma entenedora i pedagògica la informació i dades sobre la qualitat
de l’aire: modificant l’Índex Català de Qualitat de l’Aire i ponderant les estacions
de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de trànsit,
suburbanes i de fons d’una mateixa zona.
10. Al Govern de la Generalitat de Catalunya a donar suport a mesures de mobilitat
sostenible i d’impuls de vehicles nets - i a definir aquest concepte -.
11. A la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de les seves competències, que doni
suport a les ciutats i pobles per tal d’aplicar els nostres compromisos i facilitar el
coneixement, recopilació i intercanvi de bones pràctiques i promoure la publicació
d’un Catàleg d’accions municipals per millorar la qualitat de l’aire, a publicar en el
termini d’un any.
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Les ciutats i pobles entenem que, a l’escala local i al nivell de competències que
pertoca, tenim un paper clau a desenvolupar per promoure un Aire més Net a les
ciutats. Per aquests motius ens
COMPROMETEM
1. A col·laborar i difondre l’any 2013 com a Any Europeu de l’Aire.
2. A col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per avançar de forma consensuada
i coordinada en l’abordatge de les causes que afecten la qualitat de l’aire
atmosfèric al conjunt del territori i a cadascun dels municipis.
3. A aprovar els Plans Locals de la Qualitat de l’Aire o incorporar els criteris de
millora de la qualitat de l’aire als respectius Plans de Mobilitat i d’Energia
Sostenible Local.
4. A aplicar i impulsar accions en concordança amb les mesures que es detallin en
el Plan Nacional de Calidad del Aire, en el Pla d’Adequació per la Millora de la
Qualitat de l’Aire a Catalunya 2011-2015 i previstes en els nostres Plans locals
per tal de millorar la qualitat de l’aire a l’àmbit de la Regió Metropolitana de
Barcelona.
Aquestes accions podran incloure:
a. L’impuls a mesures de fiscalitat ambiental local a través de la modificació de
l’impost de circulació en funció de les emissions de NO2 , partícules i CO2, si
així s’habilita als ens locals a nivell estatal.
b. La col·laboració amb la Generalitat, com a administració competent, i resta
d’entitats supralocals, per informar de forma coordinada a la població sobre
els nivells de qualitat de l’aire i promoure actuacions conjuntes de
sensibilització per un Aire més Net.
c. La promoció de mesures per una mobilitat sostenible i l’ús de vehicles nets.
d. L’adquisició de vehicles amb baixes emissions de NO2 , partícules i CO2
e. La facilitació de la instal·lació d’infraestructures de recàrrega de vehicles de
gas i l’extensió de la xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics.
f.

La jerarquització de la xarxa viària per als vehicles i per als vianants, i establir
vies amb el trànsit restringit per anar a peu i en bicicleta.

g. Sol·licitar en els projectes de noves edificacions (habitatges i oficines) espai
suficient per l’aparcament de les bicicletes.
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h. I altres incloses en els Plans esmentats i el Catàleg d’accions municipals per
millorar la qualitat de l’aire.
Finalment, ens instem a presentar l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat per un Aire més Net en els respectius plens municipals i a notificar a
la presidència de la Xarxa els acords que s’hi adoptin, per tal de donar la màxima
visibilitat al nostre compromís.
I a notificar a la Comissió Europea, el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat
de Catalunya el present Acord./Lleida, 7 de març del 2013.”
SEGON.- COMUNICAR l’adhesió aprovada a la Presidència de la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat.

DICTAMEN 10.PER A L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A L’HABITABILITAT I MILLORA
ENERGÈTICA DELS HABITATGES I L’ACCESSIBILITAT DELS EDIFICIS D’ÚS
RESIDENCIAL A LA CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PER A L’ANY
2013, ALHORA QUE ES PROPOSA L’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
D’AQUESTES SUBVENCIONS.
Vist l’informe favorable condicionat de la Intervenció General que literalment diu:
“INFORME FAVORABLE CONDICIONAT a la materialització del préstec que suporta
el finançament.” No obstant això, 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 Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, en sessió celebrada el dia 21 de
desembre de 2005, va acordar la creació, amb efectes d’1 de gener de 2006, de
l’Oficina Municipal d’Habitatge, encomanant la seva gestió a l’entitat mercantil
L’H2010 Societat Privada Municipal, S.A, preveient entre les seves funcions el
desenvolupament de promoció d’instal·lació d’aparells elevadors, amb competències
en la gestió d’atorgaments d’ajudes a les instal·lacions d’aparells elevadors: la
tramitació de la documentació, la resolució, el seguiment de les obres, las certificació
de las finalització d’obres i l’abonament de l’ajuda.
ATÈS que aquest Ajuntament, per acords del Ple de dates 18 de març de 2005, 31 de
gener de 2007, 26 d’octubre de 2010 i Acord de Junta de Govern Local de data 12 de
juny de 2012, ha aprovat convocatòries a ajudes extraordinàries per la instal·lació
d’aparells elevadors, amb la finalitat de la supressió de barreres arquitectòniques en
edificis d’habitatges de la ciutat. I que, malgrat aqueixes convocatòries, encara
existeix una demanda potencial important per a aquests ajuts.
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VISTES les “Bases reguladores de la concessió de subvencions per a la habitabilitat i
millora energètica dels habitatges, i l’accessibilitat dels edificis d’ús residencial a la
ciutat de l’Hospitalet de Llobregat per a l’any 2013”, elaborades per l’Oficina Municipal
de l’Habitatge.
VISTOS els articles 2 i 3.1.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, que recullen el concepte de subvenció i la seva aplicació a les entitats
que integren l’Administració Local.
ATÈS que el contingut de les Bases elaborades és conforme amb l’article 13 de
l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, i que la convocatòria de concessió de subvencions prevista s’adapta
íntegrament a la citada ordenança general.
ATÈS que de conformitat amb el disposat al Títol I, Capítol Tercer, de l’esmentada
ordenança, aquesta convocatòria està subjecta als principis de publicitat,
concurrència, objectivitat i transparència de les actuacions administratives.
ATÈS que existeix consignació econòmica per un import de 400.000 euros amb
càrrec a la partida pressupostària número 06.1500.780.01.00 del pressupost
municipal per l’exercici 2013.
VIST que l’interès social per la concessió d’ajuts a la instal·lació d’ascensors per a la
supressió de barreres arquitectòniques segueix en vigor, donada l’antiguitat de moltes
edificacions de la ciutat, l’existència d’un parc immobiliari que no disposa de les
condicions necessàries d’accessibilitat, l’envelliment de la població dels ciutadans i
ciutadanes d’aquesta ciutat i el fet que s’ha acreditat al llarg dels anys que aquests
ajuts són un instrument idoni per a incentivar la millora en les edificacions de la ciutat.
VIST l’interès públic i social per la concessió de subvencions per a l’habitabilitat que
comporta la reforma per a la posada al dia d’habitatges que es posin en lloguer a
través de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social de l’Oficina Municipal de
l’Habitatge de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, donada l’antiguitat de moltes
edificacions de la ciutat, l’existència d’un parc immobiliari que no disposa de les
condicions necessàries i la voluntat d’aquest ajuntament d’incrementar el nombre
d’habitatges en aquest instrument d’habitatge social.
VIST l’interès públic mediambiental que comporta la concessió de subvencions per a
la millora energètica dels habitatges d’aquesta ciutat de l’Hospitalet de Llobregat per
a l’any 2013, atesa la previsió continguda en l’acció 2.2.1 “Aplicació d’ajudes i
mesures fiscals que potenciïn l’ecoeficiència energètica dels edificis” de la “Línia
estratègica 2 (LE.2): Un medi urbà de qualitat i sostenible”, del Pla d'Acció Ambiental
de l'Hospitalet, aprovat per l’Ajuntament Ple en data en data 5 de febrer de 2003.
ATÈS l’interès públic genèric de la rehabilitació d’habitatges i edificis reconegut com
actuació protegible en els arts. 2 i 73 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per
al dret a l’habitatge del 2009-2012 (prorrogat pel Decret 171/2012, de 27 de
desembre), restant excloses de concurrència competitiva les obres per millorar les
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condicions d’accessibilitat i suprimir barreres arquitectòniques en edificis i habitatges
d’ús residencial. I que les obres destinades als programes de mediació que preveu
aquell Decret, formen part com a programa social, de la línea d’actuació de la
mediació per al lloguer social, conforme a l’article 74 del mateix Decret.
VISTOS els informes favorables emesos per la Directora de l’Oficina Municipal de
l’Habitatge i el Cap del Servei d’Urbanisme i Activitats, respecte l’aprovació de la
convocatòria de l’atorgament, mitjançant concessió directa, de les subvencions per a
la habitabilitat i millora energètica dels habitatges, i l’accessibilitat dels edificis d’ús
residencial a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat per a l’any 2013, així com
l’aprovació de les bases específiques reguladores de la convocatòria.
VIST l’informe jurídic emès per l’assessoria jurídica de
Urbanisme i Sostenibilitat.

l’Àrea d’Espai Públic,

ATÈS que per Decret d’Alcaldia núm. 9382, de 12 de desembre de 2011, s’acorda
aprovar la divisió de l’Administració municipal en vuit àrees administratives de forma
que en el seu acord segon, epígraf VI, punts 7.f), c) i h), determina que correspon a
l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat les funcions per a la tramitació de les
bases reguladores i els procediments per a l’obtenció dels ajuts municipals per a la
instal·lació d’ascensors, la tramitació dels expedients per a la gestió dels ajuts de
rehabilitació d’edificis i habitatges, i, en general, qualsevol altre procediment o
activitat relacionat amb les activitats que per al foment de l’accés a l’habitatge porti a
terme l’ajuntament. I que el Decret d’Alcaldia núm. 9385/2011, de 12 de desembre,
en l’acord setè punt 10 delega en els/les Tinents/es d’Alcaldia i Regidors/es de
Govern la facultat de dictar els actes administratius necessaris per a la tramitació dels
expedients d’atorgament de les subvencions a persones físiques i jurídiques,
destinats al foment de l’activitat en matèries pròpies de l’Àrea o la Regidoria de
Govern dins dels límits pressupostaris i de conformitat amb l’ordenança reguladora de
les subvencions i les bases d’execució del pressupost.
ATÈS que la competència per a l’aprovació de les Bases de conformitat amb l’art.
124, apartat 3, del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les entitats locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, és del Ple municipal.
Per tot això,
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.- APROVAR INICIALMENT les “Bases reguladores de la concessió de
subvencions per a la habitabilitat i millora energètica dels habitatges, i l’accessibilitat
dels edificis d’ús residencial a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat per a l’any 2013”,
junt amb els Annexos 1 a 7 que formen part d’aquestes Bases, amb el contingut
següent:
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“BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA
HABITABILITAT
I
MILLORA
ENERGÈTICA
DELS
HABITATGES,
I
L’ACCESSIBILITAT DELS EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL A LA CIUTAT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PER A L’ANY 2013.
ÀMBIT DE LES PRESENT BASES REGULADORES.- Són objecte d’aquestes
Bases reguladores les següents Bases específiques:
Capítol 1.- Bases especifiques reguladores de la concessió de subvencions per
a la instal·lació de supressió de barreres arquitectòniques, en edificis d’ús
residencial a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat convocatòria per a l’any 2013.
Capítol 2.- Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per
a l’habitabilitat que comporta la reforma per a la posada al dia d’habitatges que
es posin en lloguer a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social de
l’Oficina Municipal de l’Habitatge de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat per a
l’any 2013.
Capítol 3.- Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per
a la millora energètica dels habitatges de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat
per a l’any 2013.
CAPÍTOL 1
BASES ESPECIFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
PER
A
LA
INSTAL·LACIÓ
DE
SUPRESSIÓ
DE
BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES, EN EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL A LA CIUTAT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2013.
Base 1. Objecte
1. Aquestes bases tenen per objecte regular l’atorgament, mitjançant concessió
directa, d’ajuts econòmics extraordinaris per a la instal·lació d’aparells elevadors
en els edificis d’ús residencial existents dins del terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat.
2. Per aparell elevador s’entén l’ascensor, així com els elements necessaris per a
l’accés de persones amb problemes de mobilitat, com elevadors de cadires,
rampes i similars.
Base 2. Concepte d’ajut i criteris per a la determinació de la seva quantia
individualitzada
1. L’ajut econòmic consistirà en una subvenció pròpia a fons perdut, la quantia de la
qual es determinarà per l’aplicació del 15% del cost de les obres d’instal·lació de
l’aparell elevador, amb un límit de 12.000,00 euros.
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2. A aquests efectes, es considera cost protegible de les obres d’instal·lació de
l’aparell elevador el determinat per la suma del següent:
• El pressupost d’execució material, que serà el de l’empresa o el que resulti del
sumatori de les empreses que, si s’escau, realitzin les actuacions.
• Els honoraris facultatius.
• El cost de les llicències o autoritzacions administratives.
• Els tributs que gravin les actuacions.
• Les despeses generals i benefici industrial.
• Els costos de les diagnosi, estudis, informes, dictàmens o certificats tècnics
previs a l’elaboració del projecte.
• El cost d’adquisició de l’aparell elevador.
• El cost de desviament de serveis.
En qualsevol cas, resten exclosos els conceptes següents:
• Les obres de naturalesa estètica.
• El cost de les inspeccions periòdiques necessàries pel funcionament de l’aparell
elevador.
• Els cost de les indemnitzacions a percebre per l’afectació d’espais privatius
necessaris per a la instal·lació de l’aparell elevador.
3. En cas que el cost real de les obres sigui inferior al pressupost protegible, la
quantia de subvenció es determinarà per l’aplicació del percentatge del 15%,
sobre aquell cost real, amb un límit de 12.000 €.
4. En cas que el cost real de les obres fos superior, la quantia de subvenció es
determinarà per l’aplicació del 15% sobre el pressupost protegible, llevat que
aquesta diferència sigui causada per l’increment de la partida de l’IVA. En aquest
supòsit es determinarà sobre el cost real que pertoqui, amb IVA inclòs.
Base 3. Pressupost
El pressupost màxim que aquest Ajuntament destinarà a l’objecte de les presents
bases serà de 250.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària
06.1500.780.01.00.
En el cas que per manca de sol·licituds no s’esgoti el total de la quantia destinada a
l’objecte de les presents bases, es podrà destinar la quantia restant per a proveir les
altres subvencions que consten en els altres capítols d’aquestes Bases generals.
Base 4. Beneficiaris
1. Podran resultar beneficiaris d’aquests ajuts les persones, físiques o jurídiques,
següents:
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a) Comunitats i mancomunitats de propietaris, així com comunitats de béns o
qualsevol altre règim de copropietat o cotitularitat admissible en dret, dels
edificis d’ús residencial, constituïts en règim de propietat horitzontal. En aquest
cas, la persona que actuarà en la seva representació serà el seu President o
Administrador acreditat.
b) Propietaris, llogaters, usufructuaris o usuaris d’habitatges que es trobin dins
dels edificis d’ús residencial, constituïts en règim de propietat horitzontal.
c) Propietaris, llogaters, usufructuaris o usuaris d’edificis d’ús residencial
constituïts en règim de propietat vertical.
2. Per poder resultar beneficiari d’aquests ajuts s’hauran de reunir els requisits
següents:
a) Haver passat una avaluació tècnica, elaborada per un tècnic amb titulació
d’arquitecte superior o arquitecte tècnic, el qual serà l’anomenat TEDI (test de
l’edifici) o ITE (informe tècnic de l’edifici), o informe que legalment el
substitueixi.
b) Haver finalitzat les obres d’instal·lació de l’aparell elevador i haver abonat la
totalitat del seu cost. Tanmateix, és requisit indispensable per a la tramitació,
que les obres efectuades i finalitzades al 2010 i 2011 hagin presentat sol·licitud
a l’OLH amb anterioritat a l’any 2012, i que no hagin entrat a la convocatòria
anterior per raons no imputables als sol·licitants.
c) No tenir obert cap expedient disciplinari urbanístic i/o de conservació, ocasionat
per problemes estructurals de l’edifici.
d) No trobar-se incurs en alguna de les causes de prohibició establertes en l’article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, entre les
quals es determina la necessitat de trobar-se al corrent de les seves obligacions
fiscals i front a la Seguretat Social.
e) Complir tots els requisits determinats en aquestes bases.
Base 5. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris es troben subjectes a les obligacions establertes en aquestes bases,
en l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest
Ajuntament, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, en el
seu Reglament i en la resta de normativa legalment aplicable i, en particular, al
següent:
a) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control que es puguin portar a
terme.
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b) Comunicar a l’Ajuntament tota alteració de les condicions tingudes en compte
per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció de subvencions per a
la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administracions o entitats públiques
o privades, nacionals o internacionals.
Base 6. Compatibilitat amb altres ajuts.
1. L’ajut econòmic regulat en aquestes bases serà compatible amb altres
subvencions, ajuts o similars que, per la mateixa causa, pugui percebre el
beneficiari d’altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals.
2. A aquest efecte, el beneficiari haurà de declarar el percentatge sol·licitat o l’import
concedit de l’esmentada subvenció, ajuts o similars obtingudes per tal concepte, el
qual, en cap cas, no podrà ser, aïlladament o en concurrència amb altres, superior
al cost total de l’activitat subvencionada.
Base 7. Presentació de sol·licituds
1. Les sol·licituds, que aniran dirigides a l’Oficina Local de l’Habitatge, es podran
presentar, degudament i íntegrament complimentades, davant el Registre General
de l’Ajuntament, o en qualsevol punt que habiliti l’ajuntament a aquest efecte, així
com per qualsevol dels medis establerts en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
2. El termini de presentació de sol·licituds començarà el mateix dia de la publicació
d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el dia
31 d’octubre de 2013.
3. Les sol·licituds es presentaran en el model d’instància, segons model determinat
en l’Annex 1 i hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:
A) Cas de comunitats i mancomunitats de propietaris, comunitats de béns
qualsevol altre règim de copropietat o cotitularitat admissible en dret:
•
•
•

•

o

Fotocòpia compulsada del DNI del President i, si s’escau, del Secretari i/o
Administrador.
Fotocòpia compulsada del NIF de la comunitat, mancomunitat o règim
corresponent.
Certificació de les Actes relatives al següent:
- Aprovació del nomenament del seu actual President i/o Secretari.
- Aprovació de la instal·lació del aparell elevador per la majoria legalment
establerta.
- Aprovació de la sol·licitud a aquest Ajuntament del corresponent ajut
econòmic objecte d’aquestes bases.
Avaluació tècnica: Test de l’edifici, ITE o informe que legalment els
substitueixi.
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•

•
•

•
•
•

•

•

Documentació acreditativa de l’execució dels treballs subvencionables:
- Projecte tècnic de les obres
- Pressupost de l'empresa que realitza les obres, degudament desglossat
per partides.
- Llicència d’obres
- Cessió d’ús de la via pública, si s’escau.
Certificació final d’obra visat pel col·legi corresponent.
Factures i rebuts del cost real de les obres o resta de documents de valor
probatori i amb validesa al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Les factures hauran de reunir els requisits expressats al
Real Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual es regula el deure
d’expedició i lliurament de factures.
Certificat de posada en marxa emès per la ECA o empresa autoritzada a
l’efecte per la Generalitat de Catalunya.
Fotografies de l’obra finalitzada.
Declaració responsable del President o, si s’escau, del Secretari i/o
Administrador de què es compleixen tots els requisits exigits per a
l’obtenció de la subvenció i de què el beneficiari no es troba incurs en cap
de les circumstàncies referides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de Subvencions, entre les quals es determina la
necessitat de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i front a la
Seguretat Social.
Declaració responsable del President o, si s’escau, del Secretari i/o
Administrador de no haver estat sol·licitat o percebut ajuts, subvencions o
similars d’altres Administracions Públiques per la mateixa finalitat o, en cas
contrari, d’haver sol·licitat o percebut les dites ajuts, subvencions o similars,
en el qual cas s’haurà d’indicar l’administració atorgant, el percentatge i la
data.
Document omplert i signat per l’entitat bancària de “designació del compte
bancari per a pagaments a creditors/res per transferència bancària i
comunicació de la baixa de dades bancàries”, segons el model normalitzat
d’aquest ajuntament.

B) Cas de propietaris, llogaters, usufructuaris o usuaris d’habitatges que es trobin
dins dels edificis d’ús residencial, constituïts en règim de propietat horitzontal, o
d’edificis d’ús residencial constituïts en règim de propietat vertical:
•
•
•
•

Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant.
Nota simple del Registre de la Propietat o document acreditatiu de la seva
condició de llogater, usufructuari o usuari.
Avaluació tècnica: Test de l’edifici, ITE o informe que legalment els
substitueixi.
Documentació acreditativa de l’execució dels treballs subvencionables:
- Projecte tècnic de les obres
- Pressupost de l'empresa que realitza les obres, degudament desglossat
per partides .
- Llicència d’obres
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•
•

•
•
•
•

•

•

- Cessió d’ús de la via pública, si s’escau.
Final d’obra visat pel col·legi corresponent.
Factures i rebuts del cost real de les obres o resta de documents de valor
probatori i amb validesa al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Les factures hauran de reunir els requisits expressats al
Real Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual es regula el deure
d’expedició i lliurament de factures.
Certificat de posada en marxa emès per la ECA o empresa autoritzada a
l’efecte per la Generalitat de Catalunya.
Fotografies de l’obra finalitzada.
Resolució administrativa o judicial de caràcter executiu, per la qual es
faculta al sol·licitant per executar obres a l’interior dels habitatges, en
subrogació o per compte de la propietat, cas que sigui necessari.
Declaració responsable del sol·licitant de què es compleixen tots els
requisits exigits per a l’obtenció de la subvenció i de què no es troba incurs
en cap de les circumstàncies referides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de Subvencions, entre les quals es determina
la necessitat de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i front a
la Seguretat Social.
Declaració responsable de no haver estat sol·licitat o percebut ajuts,
subvencions o similars d’altres Administracions Públiques per la mateixa
finalitat o, en cas contrari, d’haver sol·licitat o percebut les dites ajuts,
subvencions o similars, en el qual cas s’haurà d’indicar l’administració
atorgant, el percentatge i la data.
Document omplert i signat per l’entitat bancària de “designació del compte
bancari per a pagaments a creditors/res per transferència bancària i
comunicació de la baixa de dades bancàries”, segons el model normalitzat
d’aquest ajuntament.

4. Els sol·licitants no restaran obligats a presentar la documentació descrita al
paràgraf anterior que ja obri en poder d’aquest Ajuntament, sempre que en la
instància es faci constar la data i el procediment pel qual es van presentar i que no
hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del citat procediment.
Base 8. Esmenes d’errades
1. Si de l’estudi de les sol·licituds es dedueix algú error o l’absència o insuficiència de
la documentació descrita en la base anterior, es requerirà al sol·licitant per tal que,
dins del termini de 10 dies hàbils, comptats des del següent hàbil a la notificació
del corresponent requeriment, procedeixi a esmenar l’error o a aportar la
documentació sol·licitada, amb l’advertiment que, transcorregut el dit termini sense
haver donat degut i íntegre compliment al requeriment, se’l tindrà per desistit de la
seva sol·licitud, prèvia resolució expressa, en els termes establerts en l’article 71
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
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2. En els supòsits d’impossibilitat material d’obtenir el document, degudament
justificada en l’expedient, l’òrgan competent podrà requerir al sol·licitant, abans de
l’atorgament formal de la subvenció, l’acreditació per altres mitjans dels requisits a
què es refereix el document.
3. Durant el procés d’estudi de les sol·licituds, es podrà citar als sol·licitants per
clarificar o ampliar la informació donada.
Base 9. Procediment, tramitació acceptació i pagament
1. El procediment per a l’atorgament d’ajuts serà el de concessió directa, resolent-se
l’atorgament per rigorós ordre de data d’entrada de la sol·licitud degudament
complimentada. En cas de presentació de sol·licituds incompletes, la data a tenir
en compte serà la de presentació de la documentació completa esmenant la
sol·licitud.
2. La seva concessió restarà condicionada a les corresponents autoritzacions de
despesa i als crèdits pressupostaris establerts a l’efecte en el pressupost
municipal, amb el límit de les disponibilitats pressupostàries.
3. L’atorgament de les subvencions objecte d’aquestes bases es formalitzarà,
depenent de la seva quantia, en aplicació de l’article 23 de les bases d’execució
del pressupost municipal per a l’exercici 2013, bé mitjançant acord de la Junta de
Govern Local o per resolució expressa del tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, les quals hauran d’ésser motivades i hauran de
determinar el seu import, la forma d’abonament, recursos que es poden interposar
i la resta de circumstàncies legalment exigibles.
4. El termini màxim per a la tramitació de l’expedient i notificació de l’acord o
resolució expressa serà de tres mesos, comptats des de la data de presentació de
la sol·licitud, transcorreguts els quals sense rebre’s la corresponent notificació, la
sol·licitud s’entendrà desestimada per silenci administratiu.
5. En base al principi d’acceptació establert a l’article 12.c) de l’Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions d’aquesta Ajuntament, les subvencions
atorgades han d’ésser acceptades pels beneficiaris dins del termini de 15 dies
hàbils, comptats des del següent dia hàbil a la notificació de l’acord o resolució
expressa, transcorregut el qual sense que s’hagi aportat la dita acceptació
expressa, s’entendrà tàcitament acceptada.
6. El pagament de les subvencions atorgades, un cop expressament o tàcita
acceptades, s’haurà de fer efectiu en la seva totalitat, sense que es prevegi la
concessió de bestretes.
Base 10. Efectes dels incompliments de les obligacions per part del beneficiari
1. L’incompliment, per raons imputables al beneficiari, de les obligacions, condicions
imposades o compromisos contrets que van motivar l’atorgament de la subvenció,
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donarà lloc, prèvia la tramitació del corresponent expedient amb audiència al
interessat, a la revisió o revocació, total o parcial, de la subvenció i, en
conseqüència, al reintegrament del seu import, més els interessos de demora,
meritats des del moment de pagament de la subvenció fins la data en què es
resolgui la procedència del reintegrament, de conformitat amb el determinat per
l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest
Ajuntament i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
2. No obstant tot això, el incompliment de les obligacions imposades als beneficiaris
determinarà la instrucció, si s’escau, del corresponent expedient sancionador.
Base 11. Publicitat
1. Els beneficiaris, la quantitat i la finalitat de les subvencions atorgades a l’empara
d’aquestes bases i per imports a partir de 5.000,00 euros, seran publicades al
Butlletí Oficial de la Província i s’inserirà un extracte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
2. La dita publicació de les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases i per
imports inferiors a 5.000,00 euros, es substituirà pel corresponent edicte que es
penjarà al Tauler d’Anuncis de la Corporació.
ANNEX I
MODEL DE SOL·LICITUD
Sol·licitud d’ajuts a la instal·lació d’aparells elevadors Segell del Registre
per a l’accés a habitatges / Solicitud de ayudas a la General / Sello del
instalación de aparatos elevadores para el acceso a las Registro General
viviendas.
I.
Dades del/la beneficiari/ària (s’hauran d’acompanyar amb la fotocòpia del
NIF o CIF)/ Datos del/de la beneficiario/a (se deberán acompañar con la
fotocopia del NIF o CIF).
NIF O CIF
Nom o denominació social / Nombre o denominación
social
Adreça ( carrer, plaça, etc i núm.) / Dirección Municipi / Municipio
(calle, plaza, etc. y núm.)
Provincia / Provincia

Codi Postal / Telèfon / Teléfono
Código postal

II.
Dades de la persona representant / Datos de la persona representante.
Nom i cognoms / Nombre y Condició / Condición.
NIF O CIF
apellidos
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III.

Dades de l’obra d’instal·lació de l’aparell elevador / Datos de la obra de
instalación del aparato elevador.
Adreça ( carrer, plaça, etc i núm.) / Dirección (calle, plaza, etc. y núm.)
Règim de propietat / Régimen de propiedad

 Vertical
Horitzontal / Horizontal
Descripció de les obres / Descripción de las obras

Núm. entitats / Núm.
entidades
Núm. llicència d’obres
/ Núm. licencia de obras

 Instal·lació ascensor / Instalación ascensor
 Instal·lació elevador de cadira/ Instalación elevador de silla.
 Construcció de rampa interior / Construcción de rampa interior.
IV.
Declaració responsable / Declaración responsable.
Declaro, en nom propi o en la representació que ostento, que el beneficiari: /
Declaro, en nombre propio o en la representación que ostento, que el beneficiario:
 Compleix amb tots els requisits exigits en les bases per a la concessió
d’ajuts per a la instal·lació d’aparells elevadors per a l’accés a habitatges i no
es troba incurs en cap de les circumstàncies referides en l’article 13.2 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions. / Cumple con todos
los requisitos exigidos en las bases para la concesión de ayudas para la instalación
de aparatos elevadores para el acceso a las viviendas y no está incurso en ninguna
de las circunstancias referidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
 No ha sol·licitat o no ha percebut cap ajuda, subvenció o similar d’altres
Administracions Públiques per la mateixa finalitat. / No ha solicitado o no ha
percibido ninguna ayuda, subvención o similar de otras Administraciones Públicas
por la misma finalidad.
 En data …………….. ha sol·licitat a ….………….. un ajut d’un ………% sobre
el pressupost protegible per la mateixa obra i se li ha concedit per un import
de ………………….../ En fecha ……… ha solicitado …………. una ayuda de un
……… % sobre el presupuesto protegible para la misma obra y se le ha concedido
por un importe de…………………
V.
Sol·licitud / Solicitud.
 Sol·licito acollir-me als ajuts per a la instal·lació d’aparells elevadors per a
l’accés a habitatges per la convocatòria de l’any en curs aprovades per aquest
Ajuntament. / Solicito acogerme a las ayudas para la instalación de aparatos
elevadores para el acceso a las viviendas aprobadas por éste Ayuntamiento.
 Sol·licito renovar la petició formulada (*) i acollir-me als ajuts per a la
instal·lació d’aparells elevadors per a l’accés a habitatges per la convocatòria
de l’any en curs aprovades per aquest Ajuntament. / Solicito renovar la petición
formulada (*) y acogerme a las ayudas para la instalación de aparatos elevadores
para el acceso a las viviendas aprobadas por éste Ayuntamiento.
(*) En el cas d’expedients tramitats en anteriors convocatòries, indicar el
número d’expedient i l’any de la convocatòria en que es va sol·licitar per
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primera vegada l’ajut. / En caso de expedientes tramitados en anteriores
convocatorias, indicar el número de expediente y año de la convocatoria en que se
solicitó por primera vez la ayuda.
Expedient / Expediente
Any convocatòria / Año convocatoria

Data / Fecha

Signat / Firmado:
(Signatura
del/la
sol·licitant
o
representant / Firma del/la solicitante o
representante)

Il·lustríssima Senyora Núria Marín i Martínez, alcaldessa - presidenta de
l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Ilustrísima Señora Núria Marín Martínez, alcaldesa -presidenta del Ayuntamiento de
L’Hospitalet.
En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica de 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem
que les dades recollides en aquest formulari, s’incorporaran per ser tractades,
en un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament, amb la finalitat
d’atendre la seva sol·licitud. Li recordem que pot exercir en qualsevol
moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (carrer de Girona, 10, planta baixa). / En cumplimiento de lo
establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de carácter personal, le/la informamos que los datos recogidos
en este formulario, se incorporaran para ser tratados, en un fichero automatizado
propiedad de éste Ayuntamiento, con la finalidad de atender su sol licitud. Le
recordamos que puede ejercer en cualquier momento los derechos de acceso,
rectificación cancelación y oposición ante la Oficina de Atención Ciudadana (calle
de Girona, 10, planta baja).
****************
CAPÍTOL 2
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
PER A L’HABITABILITAT QUE COMPORTA LA REFORMA PER A LA POSADA
AL DIA D’HABITATGES QUE ES POSIN EN LLOGUER A TRAVÉS DE LA BORSA
DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL DE L’OFICINA MUNICIPAL DE
L’HABITATGE DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PER A L’ANY
2013.
Base 1. Objecte
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Aquestes bases tenen per objecte regular l’atorgament, d’un ajut econòmic, per a
propietaris d’habitatges desocupats, per a obres de reforma o/i posada al dia de
l’habitatge buit de què disposen, amb la condició de posar-lo en lloguer, a través de la
Borsa de Mediació per al Lloguer Social de l’Oficina Municipal de L’Habitatge de
l’Hospitalet de Llobregat.
Base 2. Import de l’ajut i criteris per a la determinació de la seva quantia
individualitzada
L’ajut econòmic consistirà en una subvenció pròpia a fons perdut que s’establirà en
funció de les despeses acreditades per les obres subvencionades, essent la quantia
màxima de l’ajut d’un màxim del 50% del cost total de la despesa acreditada,
conforme el que es disposa a l’article 14 de l’Ordenança General reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, no superant
en cap cas la quantia de 3000 euros.
Base 3. Pressupost
El pressupost màxim que aquest Ajuntament destinarà a l’objecte de les presents
bases específiques serà de 100.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària
06.1500.780.01.00.
En el cas que per manca de sol·licituds no s’esgoti el total de la quantia destinada a
l’objecte de les presents bases, es podrà destinar la quantia restant per a proveir les
altres subvencions que consten en els altres capítols d’aquestes Bases generals.
Base 4. Beneficiaris
1. Podran resultar beneficiaris d’aquests ajuts les persones, físiques o jurídiques,
propietàries d’habitatges buits de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.
2. Per poder resultar beneficiari d’aquests ajuts s’hauran de reunir els requisits
següents:
a) Contractar el lloguer de l’habitatge per un període mínim de 3 anys a través de
la Borsa de Mediació per al Lloguer Social de l’Oficina Municipal de L’Habitatge
de l’Hospitalet de Llobregat, integrada a la Xarxa de Mediació per al Lloguer
Social; o bé a través de la cessió al Fons Social d’Habitatge de l’Hospitalet de
Llobregat per aquest mateix període de 3 anys.
b) Que s’hi hagin realitzat obres de reforma i/o posada al dia en l’habitatge objecte
de contractació per al lloguer social en els sis mesos anteriors a la data del
contracte de lloguer a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social o de
la posada a disposició del Fons Social d’Habitatge de la ciutat.
c) Que el contracte de lloguer s’hagi signat a partir del dia 1 de maig de 2013.
d) Que disposin de cèdula d’habitabilitat.
e) Que disposin del Certificat d’eficiència energètica.
f) Estar desocupats en la data de contractació del lloguer a través de la Borsa de
Mediació per al Lloguer Social o de la cessió al Fons Social, esmentats en
l’apartat a).
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g) No tenir obert cap expedient disciplinari urbanístic i/o de conservació, ocasionat
per problemes estructurals de l’habitatge.
h) No trobar-se incurs en alguna de les causes de prohibició establertes en l’article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, entre les
quals es determina la necessitat de trobar-se al corrent de les seves obligacions
fiscals i front a la Seguretat Social.
Base 5. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris dels ajuts es troben subjectes a les obligacions establertes en
aquestes bases, en l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions
d’aquest Ajuntament, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, en el seu Reglament i en la resta de normativa legalment aplicable i, en
particular, al següent:
a) Factures que justifiquin l’import subvencionat, amb els requisits establerts al
Reial Decret 1496/2003 de 28 de novembre, pel qual es regula el deure
d’expedició i lliurament de factures.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que es puguin portar a terme.
c) Comunicar a l’Ajuntament tota alteració de les condicions tingudes en compte
per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció de subvencions per a
la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitats públiques o
privades, nacionals o internacionals.
d) Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres ajuts que financin les mateixes
despeses.
e) Reintegrament de l’ajut concedit en els supòsits que siguin d’aplicació de l’art.
37 de la Llei General de Subvencions.
Base 6. Compatibilitat amb altres ajuts.
1. L’ajut econòmic regulat en aquestes bases serà compatible amb altres
subvencions, ajuts o similars que, per la mateixa causa, pugui percebre el
beneficiari d’altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals.
2. A aquest efecte, el beneficiari haurà de declarar el percentatge de l’esmentada
subvenció, ajuts o similars obtingudes per tal concepte, el qual, en cap cas, no
podrà ser, aïlladament o en concurrència amb altres, superior al cost total de la
despesa subvencionada.
Base 7. Presentació de sol·licituds
1. Les sol·licituds, que aniran dirigides a l’Oficina Municipal de L’Habitatge, es
podran presentar, degudament i íntegrament complimentades, davant el Registre
General d’Entrada, o en qualsevol punt que l’Ajuntament habiliti a aquest efecte,
així com per qualsevol dels medis establerts en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
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2. El termini de presentació de sol·licituds començarà el mateix dia de la publicació
d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el dia
15 de novembre de 2013.
3. Les sol·licituds es presentaran en el model d’instància, segons model determinat
en l’Annex 3 i hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:
a) DNI/NIF/NIE del/de la persona sol·licitant o autorització per a la comprovació de
les dades del DNI/NIE. En el cas de persones jurídiques, fotocòpia compulsada
de l’escriptura de constitució i dels estatuts; fotocòpia compulsada del
document acreditatiu dels poders del representant de l’entitat que signa la
sol·licitud, i documents acreditatius de la inscripció de la persona jurídica en el
registre corresponent.
b) Títol jurídic que acredita la titularitat de l’immoble.
c) Si s’escau, el contracte de lloguer i, en cas d’estar en el programa de cessió,
document de cessió de l’habitatge.
d) Cèdula d’habitabilitat.
e) Certificat d’eficiència energètica.
f) Factura/es detallades de les obres realitzades per a la reforma o l’adequació de
l’habitatge, per partides, que s’ajustin a les tipologies descrites a l’Annex 2 i
comprovant del seu pagament. Les factures hauran de reunir els requisits
expressats al Real Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual es regula el
deure d’expedició i lliurament de factures.
g) Declaració responsable d’haver tingut o tenir l’habitatge desocupat en la data
de la contractació del lloguer o cessió.
h) Declaració responsable del propietari o usufructuari, de què es compleixen tots
els requisits exigits per a l’obtenció de l’ajut i de què el beneficiari no es troba
incurs en cap de les circumstàncies referides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de Subvencions, entre les quals es determina la
necessitat de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i front a la
Seguretat Social.
i) Declaració responsable del propietari o usufructuari, de no haver estat sol·licitat
o percebut ajuts, subvencions o similars d’altres Administracions Públiques per
la mateixa finalitat o, en cas contrari, d’haver sol·licitat o percebut les dites
ajuts, subvencions o similars, en el qual cas s’haurà d’indicar l’administració
atorgant, el percentatge i la data.
j) Document omplert i signat per l’entitat bancària de “designació del compte
bancari per a pagaments a creditors/res per transferència bancària i
comunicació de la baixa de dades bancàries”, segons el model normalitzat
d’aquest ajuntament.
k) Document omplert i signat de “designació del compte bancari per a pagaments
a creditors/res per transferència bancària i comunicació de la baixa de dades
bancàries”, segons el model normalitzat d’aquest ajuntament.
l) L’Oficina Municipal de L’Habitatge pot demanar documentació complementària
per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.
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Tota la documentació mencionada anteriorment, llevat de la que va de l’apartat g) a
k), s’haurà de presentar en document original i fotocòpia per a la seva compulsa,
o bé directament fotocòpia compulsada.
S’incorpora a aquestes Bases el Model de Declaracions responsables com a Annex
4.
Base 8. Esmenes d’errades
1. Si de la verificació de les sol·licituds es dedueix algun error o l’absència o
insuficiència de la documentació descrita en la base anterior, es requerirà al
sol·licitant per tal que, dins del termini de 10 dies hàbils, comptats des del següent
dia hàbil a la notificació del corresponent requeriment, procedeixi a esmenar l’error
o a aportar la documentació sol·licitada, amb l’advertiment que, transcorregut el dit
termini sense haver donat degut i íntegre compliment al requeriment, se’l tindrà per
desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució expressa, en els termes establerts
en l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. En els supòsits d’impossibilitat material d’obtenir el document, degudament
justificat en l’expedient, l’òrgan competent podrà requerir al sol·licitant, abans de
l’atorgament formal de la subvenció, l’acreditació per altres mitjans dels requisits a
què es refereix el document.
3. Durant el procés d’estudi de les sol·licituds, es podrà citar als sol·licitants per
clarificar o ampliar la informació donada. Així com practicar inspecció de les obres,
si s’escau, que són objecte de petició de subvenció.
Base 9. Procediment, tramitació acceptació i pagament
1. El procediment per a l’atorgament d’ajuts serà el de concessió directa, resolent-se
l’atorgament per rigorós ordre de data d’entrada de la sol·licitud degudament
complimentada. En cas de presentació de sol·licituds incompletes, la data a tenir
en compte serà la de presentació de la documentació completa esmenant la
sol·licitud.
2. La seva concessió restarà condicionada a les corresponents autoritzacions de
despesa i als crèdits pressupostaris establerts a l’efecte en el pressupost
municipal, amb el límit de les disponibilitats pressupostàries.
3. L’atorgament de les subvencions objecte d’aquestes bases s’acordarà, en
aplicació de l’article 23 de les bases d’execució del pressupost municipal per a
l’exercici 2013, per resolució expressa del tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, tot determinant el seu import, recursos que es poden
interposar i la resta de circumstàncies legalment exigibles.
4. El termini màxim per a la tramitació de l’expedient i notificació de l’acord o
resolució expressa serà de tres mesos, comptats des de la data de presentació de
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la sol·licitud, transcorreguts els quals sense rebre’n la corresponent notificació, la
sol·licitud s’entendrà desestimada per silenci administratiu.
5. En base al principi d’acceptació establert a l’article 12.c) de l’Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, les subvencions
atorgades han d’ésser acceptades pels beneficiaris dins del termini de 15 dies
hàbils, comptats des del següent dia hàbil a la notificació de l’acord o resolució
expressa, transcorregut el qual sense que s’hagi aportat la dita acceptació
expressa, s’entendrà tàcitament acceptada.
6. El pagament de les subvencions atorgades, un cop expressa o tàcitament
acceptades, no admet la concessió de bestretes.
Base 10. Publicitat
De conformitat amb la normativa vigent es procedirà a la publicació en el tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament de la relació dels beneficiaris dels ajuts atorgats.
Base 11. Reintegrament de l’ajut percebut
L’ incompliment, per raons imputables al beneficiari, de les obligacions, o les
condicions imposades que van motivar l’atorgament de l’ajut, donarà lloc, prèvia la
tramitació del corresponent expedient amb audiència al interessat, a la revisió o
revocació, total o parcial, de la subvenció i, en conseqüència, al reintegrament del
seu import, més els interessos de demora, meritats des del moment de pagament de
la subvenció fins la data en què es resolgui la procedència del reintegrament, de
conformitat amb el determinat per l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions d’aquest Ajuntament i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de subvencions.
També serà causa de reintegrament la manca de veracitat amb intenció dolosa de les
dades i documents aportats, i, a més a més, totes les previstes a l’article 37 de la Ley
General de Subvenciones 38/2003, de 17 de novembre. En aquests supòsits, no
s’originarà cap dret per al sol·licitant.
El procediment del reintegrament serà el previst a l’article 32 de l’Ordenança General
Reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Base 12. Renúncia a la subvenció
El beneficiari pot renunciar a l’ajut amb la pèrdua del dret a exigir-lo, si la renúncia és
prèvia al seu cobrament, o procedint al reintegrament de les quantitats percebudes, si
la renúncia és posterior.
Base 13. Règim sancionador
Els beneficiaris de les subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i règim
sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei
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General de Subvencions i el Títol VII de les infraccions i sancions administratives en
matèria de subvencions de l’Ordenança General reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Base 14. Normativa
Tot el que no estigui previst en aquestes bases es regularà per l’Ordenança General
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet, publicada
en el BOPB núm. 35 annex II, de data 10 de febrer de 2005, i per la resta de
legislacions aplicables al cas, sempre que no s’oposi a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
ANNEX 2
Tipus de reforma o d’adequació per a la posada al dia dels habitatges
desocupats que es destinin a lloguer: Es subvencionarà fins a un màxim del 50%
de cada apartat amb un límit total de 3000 euros, les despeses que estiguin
motivades per les següents actuacions:
a) Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal
d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui
ser ocupat de manera immediata per un llogater. (paviments, revestiments,
enguixats, tancaments interiors, fusteria exterior, fontaneria, sanitaris i aixetes,
pintura, enderrocs, envans, altres.)
b) Adequació de les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i
sanejament; per a l’adequació de l’habitatge a la normativa vigent.
c) Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les
condicions necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera
immediata per un llogater.
d) Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que
conformen els tancaments de l’habitatge als paràmetres que exigeixen les
normatives vigents, inclosos els tancaments de protecció exteriors tipus
persianes.
e) Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o
manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.
ANNEX 3
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA RESORMA I/O POSADA AL DIA
D’HABITATGES DESOCUPATS QUE ES DESTININ A LLOGUER A TRAVÉS DE
LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL
DADES DE LA PERSONA QUE FA LA SOL·LICITUD O REPRESENTANT
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Nom i cognoms ______________________________
NIF/NIE/CIF
_____________________ Telèfon/s_____________________ Correu electrònic
_________________________________
Adreça per a notificacions:
Tipus via: _____ Nom via: _________________________Núm.____ Escala ___
Pis/Porta
____
Codi
Postal:
_________
Municipi_________________________________________________
DADES PROPIETARI/A DE L’HABITATGE
Nom i cognoms/raó social __________________________________________
NIF/NIE/CIF_________________________ Telèfon/s ____________________
DADES DE L’HABITATGE OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
Tipus via: _____ Nom via: _________________________Núm.____ Escala ___
Pis/Porta
____
Codi
Postal:
_________
Municipi_________________________________________________
Cèdula
d’habitabilitat núm._________________________
Dades a emplenar per la pròpia oficina d’habitatge:
Data
Nota
d’encàrrec
de
gestió:__________________
Exped.:_________________________
CONCEPTES SOBRE ELS QUALS ES SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ (marqueu tots
els que corresponguin):
 Adequació de les peces i els elements que conformen l'habitatge per tal d'obtenir
les condicions mínimes d'habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de
manera immediata per un llogater (paviments, revestiments, enguixats,
tancaments interiors, fusteria exterior, fontaneria, sanitaris i aixetes, pintura,
enderrocs, envans, altres).
 Adequació de les instal·lacions d'aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i
sanejament; per a l'adequació de l'habitatge a la normativa vigent.
 Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d'habitabilitat i a les
condicions necessàries perquè l'habitatge pugui ser ocupat de manera immediata
per un llogater.
 Millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic amb l'adaptació dels elements que
conformen els tancaments de l'habitatge als paràmetres que exigeixen les
normatives vigents, inclosos els tancaments de protecció exteriors tipus persianes.
 Repàs dels elements de l'habitatge deteriorats per una manca de conservació o
manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.
L’Hospitalet, ____________de _____________________________de 20____
Nom i cognoms:
(signatura del/la sol·licitant)
DOCUMENTACIÓ APORTADA (marqueu amb una x les caselles corresponents als
documents que s’aporten, i en cas que no s’aporti un document, encercleu-ne la
casella)
 Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada, del NIF/NIE/CIF del/de la persona
sol·licitant.
En el cas de persones jurídiques, caldrà aportar també:
 fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució i dels estatuts;
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 fotocòpia compulsada del document acreditatiu dels poders del representant de
l'entitat que signa la sol·licitud,
 documents acreditatius de la inscripció de la persona jurídica en el registre
corresponent.
 Factura/es original/s de les obres realitzades per a l'adequació de l'habitatge, que
s'ajustin a les tipologies descrites a les Bases de la convocatòria, desglossades
per partides
 Comprovant del pagament (rebut) de les factures esmentades, per original amb
fotocòpia o bé amb fotocòpia compulsada i comprovant del seu pagament (rebut).
 Declaració responsable, degudament signada, segons el model de l’annex 4
 Full de domiciliació bancària degudament emplenat , d'acord amb el model
normalitzat que s’adjunta a aquest imprès de sol·licitud.
 Cèdula d’habitabilitat, per original amb fotocòpia o bé amb fotocòpia compulsada
 Títol jurídic en virtut del qual es té la titularitat de l’immoble, per original amb
fotocòpia o bé amb fotocòpia compulsada.
 Certificat d’eficiència energètica.
La persona que subscriu aquesta sol·licitud reconeix que no s’adjunten els
documents exigits en aquesta convocatòria que s’assenyalen amb un cercle. D’acord
amb l’article 71 de la Llei 30/1992, disposa d’un termini de 10 dies a comptar des
d’aquesta presentació per completar la documentació que manca, amb advertiment
que si així no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició i es dictarà la
corresponent resolució d’arxiu, de conformitat amb l’article 42.1 de l’esmentada Llei
30/1992.
A L’Hospitalet de Llobregat, el ___ de __________________ de 20___
(Signatura del/la sol·licitant)

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de protecció de dades, els informem que
les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer del que n’és
responsable l’Ajuntament de L’Hospitalet, amb la finalitat de gestionar i tramitar la
seva sol·licitud d’ajut a la rehabilitació d’habitatges per a propietaris d’habitatges buits
que els destinin a lloguer social. Mitjançant la signatura del present document atorga
el seu consentiment per poder tractar les seves dades personals amb la finalitat
indicada. L’informem que en qualsevol moment pot exercir el dret d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant un escrit i fotocòpia del DNI al
responsable del fitxer.
ANNEX 4
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
En /Na
, amb DNI núm.
als
efectes de poder obtenir un ajut amb la finalitat de sufragar les despeses per a obres
de reforma o/i posada al dia de l’habitatge buit de què disposa al carrer
........................................ d’aquesta ciutat, segons factures presentades a aquest
efecte, pagades a l’any 2013.
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DECLARA:
1. Que ha tingut o té l’habitatge situat al carrer .......................... d’aquesta ciutat,
de la seva propietat o usdefruit desocupat en la data de la contractació del
lloguer a través Borsa de Mediació per al Lloguer Social de l’Oficina Municipal
de l’Habitatge de l’Hospitalet de Llobregat o de cessió al Fons Social
d’Habitatge de l’Oficina Municipal de l’Habitatge de l’Hospitalet de Llobregat.
2. Que l’entitat a la qual represento compleix tots els requisits per a poder obtenir
l’esmentat ajut en compliment del disposat en l’article 7, apartat e) de
l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, en vigor des del dia 11 de febrer de 2005 i es troba
al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb Hisenda i amb la
Seguretat Social; així mateix, acredito que està al corrent de les obligacions
tributàries amb l’Ajuntament de l’Hospitalet.
3. Que compleix tots els requisits exigits per a l’obtenció de l’ajut i no es troba
inclòs en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i l’article 6.4 de l’Ordenança
Municipal vigent.
4. Que no he sol·licitat o percebut ajuts similars d’altres Administracions Públiques
per la mateixa despesa o, en cas contrari: Que s’annexa a la present declaració
justificant dels ajuts percebuts o sol·licitats a d’altres administracions per la
mateixa despesa.
**************
CAPÍTOL 3
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
PER A LA MILLORA ENERGÈTICA DELS HABITATGES DE LA CIUTAT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PER A L’ANY 2013.
Base 1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és el promoure d’aprofitament tèrmic i acústic als edificis
de l’Hospitalet mitjançant l’atorgament d’ajuts als propietaris, usufructuaris o llogaters
dels habitatges, que siguin al seu domicili habitual, per a la renovació de les obertures
(finestres i portes-vidrieres) i per a la millora de la protecció solar i acústica de les
mateixes obertures que es renovin mitjançant persianes, gelosies, lamel·les o
tendals vinculats a la pròpia obertura que es renova. Les característiques dels ajuts,
requisits tècnics i actuacions excloses són les que consten en l’Annex 5.
Base 2. Import de l’ajut i criteris per a la determinació de la seva quantia
individualitzada
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L’ajut econòmic consistirà en una subvenció pròpia a fons perdut que s’establirà en
funció de les despeses acreditades per les instal·lacions subvencionades, essent la
quantia màxima de l’ajut d’un màxim del 50% del cost total de la despesa acreditada,
conforme el que es disposa a l’article 14 de l’Ordenança General reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, no superant
en cap cas la quantia de 2000 euros.
Base 3. Pressupost
El pressupost màxim que aquest Ajuntament destinarà a l’objecte de les presents
bases específiques serà de 50.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària
06.1500.780.01.00.
En el cas que per manca de sol·licituds no s’esgoti el total de la quantia destinada a
l’objecte de les presents bases, es podrà destinar la quantia restant per a proveir les
altres subvencions que consten en els altres capítols d’aquestes Bases generals.
Base 4. Beneficiaris
1. Podran resultar beneficiaris d’aquests ajuts les persones físiques, propietàries,
usufructuàries o llogaters d’habitatges de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.
2. Per poder resultar beneficiari d’aquests ajuts s’hauran de reunir els requisits
següents:
a) Que disposin de cèdula d’habitabilitat.
b) No tenir obert cap expedient disciplinari urbanístic i/o de conservació, ocasionat
per problemes estructurals de l’habitatge.
c) No trobar-se incurs en alguna de les causes de prohibició establertes en l’article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, entre les
quals es determina la necessitat de trobar-se al corrent de les seves obligacions
fiscals i front a la Seguretat Social.
d) Que les obres hagin finalitzat al 2013.
Base 5. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris dels ajuts es troben subjectes a les obligacions establertes en
aquestes bases, en l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions
d’aquest Ajuntament, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, en el seu Reglament i en la resta de normativa legalment aplicable i, en
particular, han d’aportar el següent:
a) Factures en document original i fotocòpia per a la seva compulsa, o bé
directament fotocòpia compulsada, degudament desglossada per partides que
justifiquin l’import subvencionat, amb els requisits establerts al Reial Decret
1496/2003 de 28 de novembre, pel qual es regula el deure d’expedició i
lliurament de factures.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que es puguin portar a terme.
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c) Comunicar a l’Ajuntament tota alteració de les condicions tingudes en compte
per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció de subvencions per a
la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitats públiques o
privades, nacionals o internacionals.
d) Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres ajuts que financin les mateixes
despeses.
e) Reintegrament de l’ajut concedit en els supòsits que siguin d’aplicació de l’art.
37 de la Llei General de Subvencions.
Base 6. Compatibilitat amb altres ajuts.
1. L’ajut econòmic regulat en aquestes bases serà compatible amb altres
subvencions, ajuts o similars que, per la mateixa causa, pugui percebre el
beneficiari d’altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals.
2. A aquest efecte, el beneficiari haurà de declarar el percentatge de l’esmentada
subvenció, ajuts o similars obtingudes per tal concepte, el qual, en cap cas, no
podrà ser, aïlladament o en concurrència amb altres, superior al cost total de la
despesa subvencionada.
Base 7. Presentació de sol·licituds
1. Les sol·licituds, que aniran dirigides a l’Oficina Municipal de L’Habitatge, es
podran presentar, degudament i íntegrament complimentades, davant el Registre
General d’Entrada de l’Oficina municipal de l’Habitatge (carrer de Llobregat, núm.
116), així com per qualsevol dels medis establerts en l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
2. El termini de presentació de sol·licituds començarà el mateix dia de la publicació
d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el dia
15 de novembre de 2013.
3. Les sol·licituds es presentaran en el model d’instància, segons model determinat
en l’Annex 6 i hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:
a) Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada, del DNI/NIF/NIE del/de la persona
sol·licitant o autorització per a la comprovació de les dades del DNI/NIE.
b) Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del títol jurídic que acredita el títol
en virtut del qual es té la possessió de l’immoble (titularitat del bé, contracte
d’arrendament).
c) Fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat.
d) Factura/es detallades de les instal·lacions realitzades vers l’estalvi energètic de
l’habitatge, que s’ajustin a les tipologies descrites a l’Annex 5 i comprovant del
seu pagament. Les factures hauran de reunir els requisits expressats al Real
Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual es regula el deure d’expedició i
lliurament de factures.
e) Declaració responsable manifestant que l’habitatge és residencia habitual.
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f) Declaració responsable del propietari o usufructuari, de què es compleixen tots
els requisits exigits per a l’obtenció de l’ajut i de què el beneficiari no es troba
incurs en cap de les circumstàncies referides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de Subvencions, entre les quals es determina la
necessitat de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i front a la
Seguretat Social.
g) Declaració responsable del propietari o usufructuari, de no haver estat sol·licitat
o percebut ajuts, subvencions o similars d’altres Administracions Públiques per
la mateixa finalitat o, en cas contrari, d’haver sol·licitat o percebut les dites
ajuts, subvencions o similars, en el qual cas s’haurà d’indicar l’administració
atorgant, el percentatge i la data.
h) Document omplert i signat per l’entitat bancària de “designació del compte
bancari per a pagaments a creditors/res per transferència bancària i
comunicació de la baixa de dades bancàries”, segons el model normalitzat
d’aquest ajuntament.
i) Fotocòpia del document d’assabentat de les obres.
j) Fotografies d’abans de realitzar les obres i de després, un cop realitzades.
k) L’Oficina Municipal de L’Habitatge pot demanar documentació complementària
per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.
S’incorpora a aquestes Bases el Model de Declaracions responsables com a Annex
7.
Base 8. Esmenes d’errades
1. Si de la verificació de les sol·licituds es dedueix algun error o l’absència o
insuficiència de la documentació descrita en la base anterior, es requerirà al
sol·licitant per tal que, dins del termini de 10 dies hàbils, comptats des del següent
dia hàbil a la notificació del corresponent requeriment, procedeixi a esmenar l’error
o a aportar la documentació sol·licitada, amb l’advertiment que, transcorregut el dit
termini sense haver donat degut i íntegre compliment al requeriment, se’l tindrà per
desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució expressa, en els termes establerts
en l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. En els supòsits d’impossibilitat material d’obtenir el document, degudament
justificat en l’expedient, l’òrgan competent podrà requerir al sol·licitant, abans de
l’atorgament formal de la subvenció, l’acreditació per altres mitjans dels requisits a
què es refereix el document.
3. Durant el procés d’estudi de les sol·licituds, es podrà citar als sol·licitants per
clarificar o ampliar la informació donada. Així com practicar inspecció de les
instal·lacions, si s’escau, que són objecte de petició de subvenció.
Base 9. Procediment, tramitació acceptació i pagament
1. El procediment per a l’atorgament d’ajuts serà el de concessió directa, resolent-se
l’atorgament per rigorós ordre de data d’entrada de la sol·licitud degudament
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complimentada. En cas de presentació de sol·licituds incompletes, la data a tenir
en compte serà la de presentació de la documentació completa esmenant la
sol·licitud.
2. La seva concessió restarà condicionada a les corresponents autoritzacions de
despesa i als crèdits pressupostaris establerts a l’efecte en el pressupost
municipal, amb el límit de les disponibilitats pressupostàries.
3. L’atorgament de les subvencions objecte d’aquestes bases s’acordarà, en
aplicació de l’article 23 de les bases d’execució del pressupost municipal per a
l’exercici 2013, per resolució expressa del tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, tot determinant el seu import, recursos que es poden
interposar i la resta de circumstàncies legalment exigibles.
4. El termini màxim per a la tramitació de l’expedient i notificació de l’acord o
resolució expressa serà de tres mesos, comptats des de la data de presentació de
la sol·licitud, transcorreguts els quals sense rebre’n la corresponent notificació, la
sol·licitud s’entendrà desestimada per silenci administratiu.
5. En base al principi d’acceptació establert a l’article 12.c) de l’Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, les subvencions
atorgades han d’ésser acceptades pels beneficiaris dins del termini de 15 dies
hàbils, comptats des del següent dia hàbil a la notificació de l’acord o resolució
expressa, transcorregut el qual sense que s’hagi aportat la dita acceptació
expressa, s’entendrà tàcitament acceptada.
6. El pagament de les subvencions atorgades, un cop expressa o tàcitament
acceptades, no admet la concessió de bestretes.
Base 10. Publicitat
De conformitat amb la normativa vigent es procedirà a la publicació en el tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament de la relació dels beneficiaris dels ajuts atorgats.
Base 11. Reintegrament de l’ajut percebut
L’ incompliment, per raons imputables al beneficiari, de les obligacions, o les
condicions imposades que van motivar l’atorgament de l’ajut, donarà lloc, prèvia la
tramitació del corresponent expedient amb audiència al interessat, a la revisió o
revocació, total o parcial, de la subvenció i, en conseqüència, al reintegrament del
seu import, més els interessos de demora, meritats des del moment de pagament de
la subvenció fins la data en què es resolgui la procedència del reintegrament, de
conformitat amb el determinat per l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions d’aquest Ajuntament i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de subvencions.
També serà causa de reintegrament la manca de veracitat amb intenció dolosa de les
dades i documents aportats, i, a més a més, totes les previstes a l’article 37 de la Ley
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General de Subvenciones 38/2003, de 17 de novembre. En aquests supòsits, no
s’originarà cap dret per al sol·licitant.
El procediment del reintegrament serà el previst a l’article 32 de l’Ordenança General
Reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Base 12. Renúncia a la subvenció
El beneficiari pot renunciar a l’ajut amb la pèrdua del dret a exigir-lo, si la renúncia és
prèvia al seu cobrament, o procedint al reintegrament de les quantitats percebudes, si
la renúncia és posterior.
Base 13. Règim sancionador
Els beneficiaris de les subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i règim
sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei
General de Subvencions i el Títol VII de les infraccions i sancions administratives en
matèria de subvencions de l’Ordenança General reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Base 14. Normativa
Tot el que no estigui previst en aquestes bases es regularà per l’Ordenança General
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet, publicada
en el BOPB núm. 35 annex II, de data 10 de febrer de 2005, i per la resta de
legislacions aplicables al cas, sempre que no s’oposi a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
ANNEX 5
1.- Tipus d’instal·lacions subvencionables:
Es subvencionarà les d’instal·lacions per a la millora energètica dels habitatges:
La quantia de la subvenció serà fins a un màxim del 50% de cada apartat següent
amb un límit total de 2000 euros, les despeses que estiguin motivades per les
següents actuacions:
- Renovació o substitució de finestres i portes-vidrieres de balconades.
- Proteccions solars i/o acústiques vinculades a la renovació o substitució de les
obertures.
CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS, REQUISITS TÈCNICS I ACTUACIONS
EXCLOSES
- Renovació d’obertures. Es poden substituir les obertures (finestres i portesvidrieres) poc eficients tèrmicament o acústicament per altres d’eficients, en
edificis dins del terme municipal de l’H.

…/…

57

- Les obertures han d’estar en un recinte habitable en contacte amb l’exterior o
en contacte amb un espai no habitable (segons la definició d’habitabilitat inclosa
al Codi tècnic de l’edificació), i no condicionat tèrmicament.
- La superfície de l’obertura considerada és el buit d’obra (obertura mesurada
des de l’exterior).
- En el cas de renovació en habitatges, aquestes hauran de ser la primera
residencia del sol·licitant i caldrà que hi estigui empadronat.
- La fusteria substituïda ha de ser portada a una deixalleria en el moment
d’efectuar la substitució.
- Les fusteries noves han de tenir el marcatge CE (garantía de que el material
compleix unes determinades condicions tècniques).
- Si els tancaments són metàl·lics (alumini, acer), han de tenir trencament del
pont tèrmic.
- Si les fusteries noves són de fusta, hauran de ser de fusta de procedència
controlada o bé amb marcatges PEFC o FSC (garanties internacionals de
procedència controlada).
- En cas de fusteries de fusta en les quals es mantingui el marc i se substitueixi
el vidre per aconseguir la transmitància requerida, se subvencionarà la
renovació del vidre i l’adaptació al marc.
- Si les proteccions solars es renoven, han de millorar l’eficiència energètica de
l’obertura renovada.
- Els forats per al pas de cintes i manubris han de tenir algun tipus de segellat del
pas de l’aire.
- No es consideraran proteccions solars objecte de subvenció ni els films ni les
pantalles (screens) incorporades al vidre, ni els les pantalles (screens) interiors.
- No seran subvencionables les portes d’entrada als habitatges.
ANNEX 6
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS PER A LA
MILLORA ENERGÈTICA DELS HABITATGES
DADES DE LA PERSONA QUE FA LA SOL·LICITUD O REPRESENTANT
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Nom i cognoms ______________________________
NIF/NIE/CIF
_____________________ Telèfon/s_____________________ Correu electrònic
_________________________________
Adreça per a notificacions:
Tipus via: _____ Nom via: _________________________Núm.____ Escala ___
Pis/Porta
____
Codi
Postal:
_________
Municipi_________________________________________________
DADES PROPIETARI/A DE L’HABITATGE
Nom i cognoms/raó social __________________________________________
NIF/NIE/CIF_________________________ Telèfon/s ____________________
DADES DE L’HABITATGE OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
Tipus via: _____ Nom via: _________________________Núm.____ Escala ___
Pis/Porta
____
Codi
Postal:
_________
Municipi_________________________________________________
Cèdula
d’habitabilitat núm._________________________
Dades a emplenar per la pròpia oficina d’habitatge:
Data
Nota
d’encàrrec
de
gestió:__________________
Exped.:_________________________
CONCEPTES SOBRE ELS QUALS ES SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ (marqueu tots
els que corresponguin):
 Renovació o substitució de finestres i portes-vidrieres de balconades.
 Proteccions solars i/o acústiques vinculades a la renovació o substitució de les
obertures.
L’Hospitalet, ____________de _____________________________de 2013
Nom i cognoms:
(signatura del/la sol·licitant)
DOCUMENTACIÓ APORTADA (marqueu amb una x les caselles corresponents als
documents que s’aporten, i en cas que no s’aporti un document, encercleu-ne la
casella)
 Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada, del NIF/NIE/CIF del/de la persona
sol·licitant.
 Factura/es original/s de les instal·lacions realitzades per a la millora energètica de
l'habitatge, que s'ajustin a les tipologies descrites a les Bases de la convocatòria
 Comprovant del pagament (rebut) de les factures esmentades, per original amb
fotocòpia o bé amb fotocòpia compulsada.
 Declaració responsable, degudament signada, segons el model de l’annex 7
 Full de domiciliació bancària degudament emplenat, d'acord amb el model
normalitzat que s’adjunta a aquest imprès de sol·licitud.
 Cèdula d’habitabilitat, per original amb fotocòpia o bé amb fotocòpia compulsada.
 Títol jurídic que acreditatiu de la possessió de l’immoble, per original amb
fotocòpia o bé amb fotocòpia compulsada (titularitat del bé o de l’usdefruit,
contracte d’arrendament).
 Fotocòpia del document d’assabentat de les obres.
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 Fotografies d’abans de realitzar les obres i de després, un cop realitzades.
La persona que subscriu aquesta sol·licitud reconeix que no s’adjunten els
documents exigits en aquesta convocatòria que s’assenyalen amb un cercle. D’acord
amb l’article 71 de la Llei 30/1992, disposa d’un termini de 10 dies a comptar des
d’aquesta presentació per completar la documentació que manca, amb advertiment
que si així no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició i es dictarà la
corresponent resolució d’arxiu, de conformitat amb l’article 42.1 de l’esmentada Llei
30/1992.
A L’Hospitalet de Llobregat, el ___ de __________________ de 20___
(Signatura del/la sol·licitant)

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de protecció de dades, els informem que
les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer del que n’és
responsable l’Ajuntament de L’Hospitalet, amb la finalitat de gestionar i tramitar la
seva sol·licitud d’ajut a la rehabilitació d’habitatges per a propietaris, usufructuaris o
llogaters d’habitatges buits que els destinin a lloguer social. Mitjançant la signatura
del present document atorga el seu consentiment per poder tractar les seves dades
personals amb la finalitat indicada. L’informem que en qualsevol moment pot exercir
el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant un escrit i fotocòpia del
DNI al responsable del fitxer.
ANNEX 7
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
En /Na
, amb DNI núm.
, als
efectes de poder obtenir un ajut amb la finalitat de sufragar les despeses per a la
millora energètica de l’habitatge de què disposa al carrer ................
............... d’aquesta ciutat, segons factures presentades a aquest efecte, pagades a
l’any 2013.
DECLARA:
1. Que ha tingut o té l’habitatge situat al carrer ....................... d’aquesta ciutat, de
la seva propietat o usdefruit ocupat com a domicili habitual del que sotaescriu.
2. Que compleix tots els requisits exigits per a l’obtenció de l’ajut i no es troba
inclòs en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i l’article 6.4 de l’Ordenança
Municipal vigent.
3. Que no he sol·licitat o percebut ajuts similars d’altres Administracions Públiques
per la mateixa despesa o, en cas contrari: Que s’annexa a la present declaració
justificant dels ajuts percebuts o sol·licitats a d’altres administracions per la
mateixa despesa.”
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SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’anterior acord per un termini de
vint dies, mitjançant la publicació d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província i al
Taulell d’Anuncis d’aquest Ajuntament, tot fent una ressenya de l’anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- TENIR PER APROVADES DEFINITIVAMENT les “Bases reguladores de
la concessió de subvencions per a la habitabilitat i millora energètica dels habitatges, i
l’accessibilitat dels edificis d’ús residencial a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat per
a l’any 2013”, junt amb els Annexos 1 a 7 que formen part d’aquestes Bases, pel cas
que no es presentin al·legacions durant el període d’informació pública esmentat en
l’anterior acord.
QUART.- APROVAR LA CONVOCATÒRIA per a l’atorgament, mitjançant concessió
directa, de subvencions per a la habitabilitat i millora energètica dels habitatges, i
l’accessibilitat dels edificis d’ús residencial a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat per
a l’any 2013, conforme a les Bases aprovades, acordant que el termini de presentació
de sol·licituds serà:
-

Per a la concessió de subvencions per a la instal·lació de supressió de
barreres arquitectòniques, en edificis d’ús residencial a la ciutat de l’Hospitalet
de Llobregat convocatòria per a l’any 2013, des de la publicació de les Bases
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins al dia 31 d’octubre de
2013.

-

Per a la concessió de subvencions per a l’habitabilitat que comporta la reforma
per a la posada al dia d’habitatges que es posin en lloguer a través de la
Borsa de Mediació per al Lloguer Social de l’oficina municipal de l’habitatge de
la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat per a l’any 2013, des de la publicació de
les Bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins al dia 15 de
novembre de 2013.

-

Per a la concessió de subvencions per a la millora energètica dels habitatges
de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat per a l’any 2013, des de la publicació
de les Bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins al dia 15 de
novembre de 2013.

CINQUÈ.- AUTORITZAR la despesa per a l’atorgament de les subvencions objecte
de les bases aprovades en els presents acords, amb un pressupost màxim de
400.000’- euros, amb càrrec a la partida pressupostària 06.1500.780.01.00 del
pressupost municipal per a l’exercici 2013.
SISÈ.- PUBLICAR la convocatòria aprovada de subvencions en el Butlletí Oficial de
la Província i en el Tauler d’anuncis municipals, conforme a l’art. 18 de l’Ordenança
general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, tot publicant
una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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SETÈ.- TRASLLADAR aquests acords al departament de Participació Ciutadana, a la
Secretaria general, a la Intervenció general i a la Tresoreria 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
Bé, gràcies, pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Votarem favorablement als dos punts.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem
favorablement els dos dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Clar.

SRA. CLAR
El grup municipal de Convergència i Unió votarà favorablement als dos dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
A favor.

SRA. ALCALDESSA
D’acord.

BENESTAR I FAMÍLIES

DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ DEL SR
DICTAMEN 11.J.L.C.S. CONTRA L’ACORD DE PLE DE 22 DE MARÇ DE 2013, QUE LI VA
IMPOSAR SANCIÓ PER INFRACCIO DE LA NORMATIVA SOBRE TINENÇA DE
GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. SA 79 /12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que, mitjançant Resolució núm. 9625/2012, de 26 de novembre, es va incoar el
present procediment sancionador contra l’imputat, per la comissió de pressumptes
infraccions a la normativa sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
ATÈS que l’esmentada resolució, juntament amb la corresponent proposta de
resolució, van ser notificades a l’imputat en data 3 de desembre de 2012.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de la imputada, dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
VIST que, en data 22 de març de 2013 es va adoptar Acord de Ple pel qual
s’imposava a l’imputat una sanció per portar el gos perillós sense corretja ni morrió
per la via pública, i que l’esmentat acord consta notificat en data 19 d’abril de 2013.
VIST que, en data 2 de maig de 2013, l’imputat va presentar un escrit en el Registre
municipal (RGE 3 21407) oposant-se a la sanció imposada i que pel seu contingut, encara que es digui de manera expressa -, s’ha de qualificar com un recurs de
reposició contra l’esmentat Acord de Ple de 22 de març de 2013
ATÈS que, una vegada estudiat el recurs, es considera que el mateix haurà de ser
DESESTIMAT per les raons que es diran a la part dispositiva.
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VISTOS els articles 116 i 117 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, en relació amb l’article 108
de la llei 7/1985, RBRL.
VIST l’article 42 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
VISTES les competències resolutòries del PLE, atorgades per l’article 123.1.p) de la
llei 7/1985, LBRL, en relació amb l’article 13.1 de la llei 10/1999, de 30/7, modificada
per l’article 49 de la llei 7/2004, de 18/7, de mesures fiscals i administratives.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR INTEGRAMENT el recurs de reposició presentat per Sr.
J.L.C.S., perquè es tracta d’un conjunt de manifestacions unilaterals de l’ imputat, i
que no disposen de cap suport probatori –ni tan sol indiciari-, suficient per a contradir
ni modificar la veracitat dels fets declarat i provats en el procediment. A més, no
adjunta les dades econòmiques que acreditin la situació econòmica que invoca.
SEGON.- MANTENIR els fets, la qualificació i la sanció econòmica de 300,- euros,
imposada en l’ esmentat acord de Ple núm. 116 de 22.03.2013
TERCER.- COMUNICAR la present acord a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i a la Intervenció General.

PER IMPOSAR SANCIONS AL SR. A.I.T.E., PER DIVERSES
DICTAMEN 12.INFRACCIONS DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. SA 08/13
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant Resolució núm. 2311/2013, de 14 de març, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. A.I.T.E., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
VIST que l’esmentada resolució i la proposta de resolució adjunta van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació els dies 20 i 21 de març de 2013; per això i
als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
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publicació al BOPB del 9 de maig 2013 i exposició al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament
entre els dies 2 i 14 de maig de 2013.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en l’esmentat termini de DEU dies (10 dies).
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 3 de juny de 2013, s’ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. A.I.T.E., mitjançant resolució núm. 2311 de
14 de març de 2013.
SEGON.- RATIFICAR la proposta definitiva, presentada per la Instructora del
procediment en data 03 de juny de 2013 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. A.I.T.E., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per infracció de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en aplicació de l’art.
130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART. - IMPOSAR al Sr. A.I.T.E., la comissió de la infracció que es descriu i la sanció
que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar el gos potencialment perillós sense morrió ni corretja a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Qualificació definitiva de la infracció: GREU
Sanció definitiva: 300,00.-euros.
2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art.
1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre
general d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei
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10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
Qualificació definitiva de la infracció: GREU infracció de l’article 7.3.b)
de la Llei 10/99.
Sanció definitiva: 400,00.- euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori, a la Intervenció General.

URGÈNCIES

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

SRA. ALCALDESSA
Abans de passar a la segona part del Ple, hi havia un dictamen que era un donar
compte de l’informe de l’Interventor, referit al Reial Decret Llei 8/2013, s’havia
comentat en Junta de Portaveus, per tant, primer procedim a votar la seva urgència.
Hi ha algun vot en contra? Doncs, pel posicionament, bé, si vol llegir el títol la Sra.
Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
Bé, és un assabentat, és un dictamen per donar compte de l’informe de la Intervenció
General sobre la relació certificada d’obligacions pendents de pagament als
contractistes, regulada en el Reial Decret Llei 8/2013 de 8 de juny, referida a 31 de
maig de 2013.

SRA. ALCALDESSA
Com és un donar compte, si hi ha alguna intervenció, si no, doncs ens donem per
assabentats. Passaríem a la segona part del Ple.
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HISENDA I RECURSOS GENERALS

URGÈNCIA 1.PER DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ
GENERAL SOBRE LA RELACIÓ CERTIFICADA D’OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT ALS CONTRACTISTES, REGULADA EN EL REIAL DECRET LLEI
8/2013, DE 28 DE JUNY, REFERIDA A 31 DE MAIG DE 2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

El Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de
les administracions públiques i de recolzament a les entitats locals amb problemes
financers, estableix una nova fase del mecanisme de finançament per al pagament
dels proveïdors de les comunitats autònomes i de les entitats locals regulades en el
Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions
d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanismes de finançament
per a pagament al proveïdors de les entitats locals i en el Reial Decret Llei 7/2012,
de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament del pagament als
proveïdors.
L’article 16.1 del Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, assenyala que l’Interventor
General de l’ens local ha d’emetre una relació certificada de les factures que
compleixen els requisits previstos en el títol I del Reial decret llei, de la qual se’n ha
d’informar al Ple de la corporació, així com remetre per via telemàtica i signatura
electrònica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques abans del 19 de juliol
de 2013.
Vist l’informe de la Intervenció General, i el certificat emès per la Viceintervenció
General-Funció comptable, en relació a les obligacions pendents de pagament als
contractistes de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, comptabilitzades amb
anterioritat al 31 de maig de 2013
Atès del que disposa l’article 16.1 del Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juliol.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
Donar-se per assabentat de l’informe de l’Interventor General respecte a la relació a
certificada de les obligacions pendents de pagament als contractistes de l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, regulada en el Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juliol,
de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de
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recolzament a les entitats locals amb problemes financers, que ascendeix a un total
de 275.575,67€.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 13.DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL PERIODE
17/06/2013 A 12/07/2013 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 4970 AL 5710.
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. 4970
de data 17 de juny de 2013 al núm. 5710 de 12 de juliol de 2013.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 14.DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
A LES SESSIONS NÚM. 24 DE 25 DE JUNY I NÚM. 25, 26 I 27 DE 2, 9 I 16 DE
JULIOL DE 2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics municipals.
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Les sessions són les corresponents als números 24 de 25 de juny de 2013 i 25, 26 i
27 de 2, 9 i 16 de juliol de 2013, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, CiU, ICV-EUiA

Per acord de la Junta de Portaveus en la sessió que ha tingut lloc el dia d’avui,
es debatran de manera conjunta les mocions número 15 presentada de forma
conjunta pels grups municipals del PSC-PM, CiU i ICV-EUiA; i la número 24
presentada pel grup municipal de PxC. En relació a aquestes mocions, es produeixen
les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, hem comentat a Junta de Portaveus que en aquest punt faríem també la moció
presentada pel grup de Plataforma per Catalunya, perquè es tracta de la mateixa
temàtica, que és la número 24, per tant, si vol llegir el seu títol.

SRA. SECRETÀRIA
La moció de Plataforma per Catalunya porta per títol: Moció en defensa de l’esport de
base i dels clubs esportius amateurs de la nostra ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per a la presentació de la primera moció té la paraula... hauran de compartir el
temps entre el Sr. Cristian Alcázar i el Sr. Jordi Monrós, per tant, comença vostè Sr.
Alcázar.

SR. ALCÁZAR
Bé, gràcies Alcaldessa. Abans de començar amb la defensa de la moció, saludar als
representants d’entitats esportives de la ciutat que estan en el Ple i que vénen,
d’alguna manera, a escoltar i a veure com l’Ajuntament de la seva ciutat dóna suport
a aquestes entitats, davant la situació que estan passant, per les inspeccions de la
seguretat social.
Fem aquesta moció conjunta amb Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el PSC, perquè considerem que aquest és un
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tema vital, és un tema que afecta avui a més de 8.500 entitats esportives de tota
Catalunya, entitats sense ànim de lucre i d’entre aquestes 8.500, gairebé 100 són
entitats esportives de la nostra ciutat.
I perquè ningú no es confongui, nosaltres no donem suport a l’incompliment de la Llei,
per si algú després té la temptació de fer referència, nosaltres creiem que aquells que
visquin de l’esport, evidentment, han de tenir i complir els mateixos drets i obligacions
que la resta de ciutadans i ciutadanes en qualsevol àmbit.
Però aquí no estem parlant d’això, aquí del que estem parlant és d’aquelles figures de
voluntaris i voluntàries que existeixen a totes les entitats esportives, que fan la seva
tasca de manera altruista i desinteressada i que si reben alguna quantitat econòmica,
perquè us feu a la idea estem parlant de 90, 100, 120, 150 euros, és simplement per
rescabalar una part, i dic només una part, de les despeses que els hi genera aquesta
activitat.
Per tant, que ningú no es confongui, compliment de la Llei, evidentment, aplicació
proporcionada de la Llei, també, i adaptació de la Llei a la realitat i a les necessitats
socials també, perquè a vegades el problema que tenim en aquest país, és que tenim
Lleis de difícil compliment i això és un problema.
Per tant, la tasca social i esportiva que fan aquestes entitats és totalment necessària,
és insubstituïble, sempre he dit i ho he dit en aquest Ple, que és una eina de
transformació social i de progrés i de generació d’oportunitats i d’igualtat que no té
comparació. Nosaltres considerem que no podem tractar a les entitats esportives de
la mateixa manera que es tracta a una societat mercantil qualsevol, els presidents i
les juntes directives no són empresaris, ni són consells d’administració, i la gran
majoria de persones que es mouen al voltant de l’esport ho fan de manera
desinteressada i no viuen d’això.
Per tant, considerem que aquesta acció de la inspecció de la Seguretat Social és
totalment desproporcionada i pot tenir efectes molt greus. Primer, pot posar en risc la
supervivència d’aquest teixit associatiu tan característic de Catalunya, perquè les
entitats no podran assumir un 42% de sobrecost en els seus pressupostos; pot deixar
molts nens i nenes sense la possibilitat de fer esport, de formar-se i de créixer, no
només com esportistes, sinó com a ciutadans; pot comportar també una pèrdua de
valor i de talent esportiu, perquè, que ningú no s’enganyi, els esportistes d’elit no són
d’elit des que neixen, primer abans han passat per entitats de base, per entitats de
barri i tenim exemples a la ciutat, Jordi Alba n’és un, Rubén de Lera, waterpolista
mundialista n’és un altre; i pot comportar també la deserció en massa de molts
dirigents i col·laboradors d’entitats esportives que no voldran assumir aquesta
responsabilitat, perquè no reben res a canvi.
Llavors, davant d’això, què hem de fer? Jo crec que hem de fer dues coses, la
primera és demanar prudència, demanar prudència perquè ningú no prengui
decisions irreversibles, ni greus, perquè jo crec que aquest tema pot canviar i ha
d’evolucionar en positiu. I segon, crec que hem de construir entre tots i totes una
resposta possible que faci viable econòmicament i organitzativament, l’esport per a
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tothom. I ho hem de fer plegats, amb una sola veu i representant tots els sectors i
agents de les entitats esportives i de l’esport de Catalunya.
I per tant, a la moció fem quatre propostes: una, que és que s’aturin les inspeccions
de la Seguretat Social mentre no hi hagi una legislació, una normativa àdhuc pel món
de l’esport de base i, per tant, no acceptar una moratòria amb data de caducitat, sinó
que la data de caducitat ha de ser la que marqui la solució a aquest problema. A més,
sabem que ara s’ha anunciat una reforma per l’any que ve, ja veurem quan arriba,
com arriba, però, evidentment, nosaltres volem que s’aturin aquestes inspeccions.
Després, demanem a la Conselleria d’Empresa i treball, que lideri, junt amb la
Secretaria General de l’Esport, les entitats municipalistes, la Unió de Federacions i la
Unió de Consells, una taula de concertació per fer dues coses, una per fer propostes
per solucionar aquest problema i també per plantejar accions unitàries de resposta i
de pressió, per intentar evitar que aquest procés que s’ha obert continuï endavant.
Després demanem que es delimiti bé la figura del voluntariat esportiu, la Secretaria
General de l’Esport diu que es treballarà en aquesta línia i, per últim, demanem que el
Congrés dels Diputats faci les propostes necessàries per fer els canvis normatius
perquè aquest tema quedi ben regulat legislativament. I, per tant, finalment també
donar trasllat de tot això.
I ho deixo aquí, perquè crec que després podrem fer alguna aportació més, però en
tot cas, crec que aquest és un tema de vital importància per a la nostra ciutat i el que
volem és mostrar el nostre suport a les entitats esportives en aquest trànsit pel qual
estan passant en aquest moment. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara té la paraula el Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, el grup municipal de Convergència i Unió també saluda a totes les entitats
esportives que estan presents aquí a la Sala de Plens i seguint una mica el que deia
el company regidor d’esports, Cristian Alcázar, no ho tornaré a dir, però sí que entraré
una mica en la part més tècnica d’aquest tema.
El govern de l’Estat Espanyol ha confós amb aquestes actuacions inspectores, un
tema molt important, a part de deixar de banda i no entendre que les entitats
esportives sense ànim de lucre, ja ho diu el nom, no podrien suportar el cost
d’aquests temes de la cotització de la seguretat social, si pensen que crearan llocs de
treball amb aquest invent, s’equivoquen totalment, el que aconseguiran és que
aquells llocs de treball que ja estan creats des de fa molts anys, potser es destrueixin.
Moltes vegades no he entès perquè aquest govern, en el que tenen tanta gent
preparada per tirar endavant reformes legislatives, en comptes d’intentar fer les
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reformes legislatives amb seny, amb cap i amb proporció, fan el camí contrari, o sigui,
aplicar directament una Llei que possiblement podien haver aplicat qualsevol dels
governs que han estat fins ara governant l’Estat Espanyol, però que segurament mai
havien entrat a matar d’aquesta manera, com han fet ara.
Pensem això, vull dir, si el que pretenen és mantenir els llocs de treball, amb la
situació aquesta, si no es produeix una total parada d’aquestes actuacions
inspectores fins que hi hagi una legislació nova, racional, del tema que estem parlant,
ens carregarem el sistema. De fet, quan parlàvem d’aquesta moció amb el Cristian
Alcázar ho dèiem, en el seu moment va haver-hi un Reial Decret que regulava les
cotitzacions a temps parcial, per aquelles persones que treballaven menys de 12
hores a la setmana o 48 al mes, amb una rebaixa de la cotització de la seguretat
social molt important, vull dir, estàvem parlant de pagar un 42% a passar a pagar un
8%, possiblement una cosa molt més proporcional al fet, perquè com deia el
company Alcázar, el tema és que no volem estar fora de la Llei, sinó que volem estar
dintre d’una Llei, però que aquesta Llei entengui i respecti la situació especial d’unes
entitats que no són pas ni empreses amb ànim de lucre, ni equips professionals.
I, per tant, també manifestar que des de Convergència i Unió, tant aquí a l’Ajuntament
de l’Hospitalet, donant recolzament a aquesta moció, com també ha instat una moció
en el Parlament de Catalunya i en el Congrés de Diputats, dóna total suport a
aquestes entitats esportives.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ja s’ha fet la presentació, ara el Sr. Ordóñez per presentar la número 24.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, des de Plataforma per Catalunya portem també una
moció en defensa de l’esport base i dels clubs esportius amateurs de la nostra ciutat,
una moció que en trets generals demana o té el text semblant al que han dit els
portaveus del PSC i de Convergència, no volem repetir una mica els arguments, són
molt semblants o són els mateixos en molts dels casos. Dir, òbviament, que aquestes
inspeccions l’únic que tenen és un afany recaptatori i que deixen de banda,
diguéssim, la part més important que té l’esport amateur, que és el caràcter purament
social que tenen, moltes vegades de transmissió de valors cap als nens, ja que el fer
esport, diguéssim, és un dels llocs on més valors es poden transmetre.
Òbviament el fer-li pagar a un club la seguretat social d’una gent que cobra quantitats
irrisòries, simbòliques en molts casos, el que comportarà segurament és, o bé la
desaparició dels clubs o bé que al final aquest cost s’imputi a les famílies, com un
cost extra i el que passa és que moltes famílies, en l’actual situació de crisi, hagin de
treure els seus nens dels clubs.
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Però la nostra moció té un tret bastant diferencial o té un afegit i és que anem més
enllà del que és la queixa simplement, de demanar que s’aturin les inspeccions fins
que es reguli el tema del voluntariat en l’esport, ja que a part de demanar al Congrés
o a la Generalitat, cosa que està molt bé, el que s’ha de fer també és mirar per aquest
tema a nivell de ciutat i nosaltres el que proposem és que es creï un nou pla
municipal de l’esport, on l’Ajuntament, o sigui, tots els grups polítics i els clubs de la
ciutat que així ho desitgin, el que hauria de fer aquest nou pla municipal de l’esport és
cercar el major nombre de patrocinadors per als nostres clubs i el que demanem és
que, si s’escau, incentivar fiscalment aquells patrocinadors que tinguin el seu domicili
social a l’Hospitalet.
També el que demanem en aquesta moció, és que aquest pla municipal de l’esport
hauria de redistribuir de forma més equitativa el volum de les subvencions que reben
els clubs de la ciutat, ja que considerem que hi ha clubs que s’emporten un
percentatge elevadíssim de les subvencions i en canvi hi ha d’altres clubs que reben
subvencions minses i si tant parlem de defensar l’esport de base, doncs l’esport de
base també es defensa amb una millor redistribució de les ajudes. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, ara donaré el torn a tots els grups polítics, perquè es posicionin respecte a les
mocions que no han presentat, per tant, Sr. Ordóñez té la paraula per posicionar-se
respecte a la que han presentat els Sr.s Cristian Alcázar i Jordi Monrós, presentada
pels tres grups polítics.

SR. ORDÓÑEZ
Nosaltres, òbviament, ja que la veiem curta, la moció, ja que no hi ha una implicació
municipal, però bé, els punts que es demanen, algun punt també el demanem
nosaltres, i el que demanen ho veiem correcte, per tant, la votarem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
hem subscrit la moció del PSC i de Convergència i Unió i, per tant, la compartim
plenament, una moció que vol preservar l’esport de base a Catalunya i regular
progressivament el voluntariat esportiu. Tan és així que ahir mateix el nostre grup
parlamentari va presentar una moció al Parlament de Catalunya, que bàsicament
parlava exactament del mateix i marcava com a gran prioritat en aquests moments,
garantir la supervivència de les entitats d’esport amateur, bàsicament per les seves
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funcions educatives, les seves funcions de promoció d’hàbits saludables, per tant,
també en el camp de la salut, i especialment pel que signifiquen els clubs esportius
de treball per a la cohesió social als nostres barris. Per tant, creiem que és necessari,
que serà necessari absolutament, aclarir, facilitar, adequar totes les mesures que
puguin complementar l’esport, el voluntariat, amb el que és la legislació laboral.
En aquest sentit, nosaltres també hem reclamat al govern de l’Estat que adopti
mesures necessàries per assegurar les retribucions, que les retribucions
econòmiques rebudes pel personal que fa de monitor, d’entrenador, d’àrbitre, com a
compensació de les despeses que, com abans es deia, genera la seva activitat no
professional, no siguin considerades com un salari, sinó que siguin considerades com
a voluntariat i, per tant, que no tinguin l’obligació de cotitzar en la seguretat social. I
també, evidentment, hem reclamat que hi hagi la moratòria per part de la inspecció de
treball, respecte a aquestes inspeccions, fins que no es reguli exactament quina és la
situació.
Per tant, hem subscrit aquesta moció, del que sí que votarem en contra és de la
moció de Plataforma per Catalunya, perquè, bé, ja ho hem dit a cada Ple, no volem
compartir cap moció, ni cap plantejament o cap acció, amb aquest grup municipal per
la seva ideologia política. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, d’acord, per part de Convergència i Unió, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, quant a la moció presentada per Plataforma per Catalunya, proposa dos acords,
en el primer votarem a favor, perquè és més o menys igual que el que recollíem en la
nostra moció conjunta, en el segon votarem en contra, perquè entenem que estem
barrejant coses diferents i la missió de l’Ajuntament no és pas posar-se a fer de
buscador de suports econòmics i de patrocinadors, vull dir, no és la feina d’un
ajuntament i, per tant, entenc que no és el que s’hauria de proposar en aquesta
moció, no té res a veure, barregem dues coses diferents. Per tant, votarem que sí en
el primer i que no en el segon.

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

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Mire, respecto a la moción conjunta del PSC y Convergència
i Unió, pensamos que lo que está haciendo la inspección de trabajo y de la seguridad
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social, es cumplir con la Ley y que la aplicación de la Ley sea para todos igual. La
inspección de trabajo pretende garantizar los derechos laborales de todos los
trabajadores y, en este caso, los derechos de los trabajadores que prestan sus
servicios retribuidos en unas determinadas entidades, exactamente igual que ocurre
con el resto de entidades de cualquier otro sector de actividad.
Cualquier trabajador que desarrolle su actividad sin estar dado de alta en la
seguridad social, supone pérdida de todos sus derechos laborales y de protección
social, muchas de las personas que están trabajando sin estar aseguradas, si luego
dejan de realizar esa actividad, no tienen derecho a cobrar el paro, además de estar
excluidos de cualquier tipo de protección social, y eso es debido a no haber cotizado
a la seguridad social. Creemos que esa situación de desamparo no es justa, ya que
tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Además, la regularización
por la inspección de trabajo es una medida de protección del trabajador, porque les
ayuda a ingresar en el mercado laboral y en el sistema de protección social y porque
les permite tener mayores periodos de ocupación cotizada, aunque sea a tiempo
parcial, de cara a futuras prestaciones.
Y es importante señalar que las actuaciones que se han realizado en Cataluña,
comenzaron como consecuencia de denuncias de los propios trabajadores, que no
habían sido dados de alta en la seguridad social y no por una campaña organizada
por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. Y que
una vez comprobados los hechos en relación a los tres clubs demandados, las
actuaciones es cuando se extienden al resto de entidades deportivas y que en total
se ha actuado sobre 12 clubs desde el año 2009. A día de hoy, hay que decir que la
mayoría de clubs investigados, ellos mismos ya han efectuado su reconocimiento de
deuda ante la inspección de trabajo.
Ahora, desde la Secretaría de Deportes de la Generalitat de Catalunya, se ha llegado
a un acuerdo de establecer un período de tiempo para que las entidades deportivas
puedan regularizar la situación de sus trabajadores y, por tanto, no se llevarán a cabo
actuaciones planificadas que no sean aquellas que procedan directamente de una
denuncia y será a partir del 1 de octubre cuando se llevarán a cabo las actuaciones
de control del cumplimiento de la normativa socio-laboral en clubs de toda España,
no solamente en Catalunya y cualquier situación irregular que perjudique a los
derechos de los trabajadores será sancionada, retrayéndose hasta el período máximo
de prescripción de la posible infracción.
Desde nuestro grupo político entendemos las actuaciones que está realizando la
inspección de trabajo, como consecuencia de la aplicación del Plan de lucha contra el
empleo irregular y el fraude a la seguridad social, aprobado en abril de 2012, unas
actuaciones que pretenden preservar los derechos de los trabajadores y por eso no
compartimos una moción que cuestione unas actuaciones tendentes a salvaguardar
los derechos de los trabajadores y en cumplimiento de la Ley, y de igual forma
tampoco entendemos que aquellos que propusieron hacer esas intervenciones, sean
los mismos que ahora muestren su indignación. Por todo ello, votamos a favor del
acuerdo segundo y tercero y en contra del primero y del cuarto.
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Y respecto a la moción presentada por Plataforma per Catalunya, votaremos en
contra del primer acuerdo y a favor del segundo.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Secretaria ¿ha podido tomar nota? ¿sí? Ara li toca al grup municipal socialista,
Sr. Cristian Alcázar.

SR. ALCÁZAR
Bé, gràcies Alcaldessa. Començaré per la moció de Plataforma, que ens havíem de
posicionar, nosaltres votarem en contra, votarem en contra de la moció perquè, jo sí
que la trobo curta en quant al tema que realment centra la preocupació en aquest
moment de les entitats esportives de l’Hospitalet, només fa un petit apunt sobre el
tema de les inspeccions i no entra en el fons de la matèria i això ja està a la nostra
moció, per tant, crec que amb la nostra moció ja queda reflectit el sentit de
l’Ajuntament en aquest tema i, evidentment, considero que el segon punt, doncs està
fora de lloc.
Li diré al Sr. Ordóñez, per si les desconeix, algunes dades, perquè sàpiga quina és la
implicació de l’Ajuntament de l’Hospitalet en l’esport d’aquesta ciutat i li diré
comparativament. Miri, l’Ajuntament de Barcelona amb 1.700.000 habitants, dedica a
les entitats esportives 1.600.000 euros, l’Ajuntament de l’Hospitalet amb 260 i pocs
mils habitants, dedica 1.300.000 euros a través de subvencions. Però no només això,
és que a més aquí, en aquesta ciutat, per contra del que passa a Barcelona, cap
entitat esportiva que faci promoció esportiva, paga per fer ús de la seva instal·lació, ni
per lloguer, ni per consums, i això va a càrrec de l’Ajuntament i, per tant, dels
impostos dels ciutadans i les ciutadanes, i així demostrem quina és la implicació
d’aquest Ajuntament i d’aquest govern, amb les entitats esportives de la ciutat.
I respecte al repartiment de subvencions, l’informo que existeix un barem a l’Àrea
d’Esports, pel qual es calcula quin és l’import que cada entitat que sol·licita
subvenció, ha de rebre en funció de l’activitat que realitza i aquest barem,
evidentment, comprèn alguns punts que són purament objectius i després hi ha una
valoració subjectiva respecte a l’impacte que l’activitat de les entitats té a la ciutat i,
per tant, quan vulgui, si vol, seiem, li explico el barem i veurà que no hi ha
arbitrarietats, sinó que tot respon a una lògica i que es pot explicar.
Respecte a la moció que presentàvem nosaltres i el comentaris que feia sobretot el
representant del grup popular, bueno, a mi me gustaría que las entidades que están
aquí tomasen nota de que el Partido Popular entiende la actuación de la inspección
de la seguridad social y que, por tanto, si alguna se ve inmersa en una inspección de
este tipo, pues oiga, que sepan que el Partido Popular lo entiende y supongo que si
eso deriva en una sanción y en un problema para los Presidentes y las Juntas
Directivas que tienen que responder personalmente e incluso con su patrimonio, ante
esas inspecciones, pues oiga, el representante del Partido Popular lo entiende y,
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bueno, pues vota en contra de una moción que lo único que pretende es que
podamos cumplir la Ley todos, pero que eso no tire por tierra el trabajo de las
entidades deportivas sin ánimo de lucro de nuestra ciudad y acabe desmontando
todo el sistema deportivo de Cataluña y también por extensión de España.
Dice usted cumplir la Ley, bueno, oiga, es que la Ley no es de ayer, se tenía que
cumplir la Ley hace 30 años que a lo mejor se está incumpliendo y, por tanto, la
lógica dice que ante una situación como esta, con la implicación social tan potente
que tiene, no se puede actuar a golpe de inspecciones, igual que le decía mi
compañero de gobierno, no se puede actuar siempre a golpe de Real Decreto, hay
que sentarse, hay que hablar y hay que buscar soluciones, y la gente del deporte
está dispuesta a buscar soluciones y a cumplir la Ley, evidentemente, pero sin que
eso suponga que tengan que cerrar las entidades y que muchos niños y niñas se
queden sin hacer deporte, porque si aplicamos el sobrecoste a las cuotas de los
niños, usted sabe que en esta ciudad cuotas de 600 y 700 euros por hacer deporte,
no las puede pagar casi nadie, y tendríamos un grave problema social. Eso pasa si
actuamos a base de inspecciones y no a base de acuerdos.
Habla usted de los derechos de los trabajadores, etc, me encanta ver al Partido
Popular como adalid de los derechos de los trabajadores, es una cosa que la
evolución de la democracia nos ha brindado a todos, perfecto. También le digo que
se ponga usted a calcular el derecho a paro que se genera cobrando 90 euros al
mes, durante 10 meses, y si ese es el problema de este país y de los trabajadores de
este país. Por tanto, evidentemente, si esto no cambia, a las entidades no les
quedará otro remedio que cumplir con la Ley, pero será a costa de que mucha gente
se quede sin hacer deporte en nuestra ciudad. Sabe qué pasa, que yo no me creo
que esto sea sólo una medida con afán recaudatorio, ni que sea sólo una medida que
busque maquillar los datos de la EPA, que viene muy bien, porque los del INEM no
los maquillarán con esto, ni tampoco que sea sólo una medida que ayude a un sector
concreto o a una empresa privada concreta, cosa a la que ustedes son tan
aficionados, sino que creo que aquí lo que hay es una concepción de modelo social y
en su modelo social no cabe el deporte para todos, ese es el auténtico problema, en
su modelo social, en su modelo de sociedad, la concepción del deporte para todos no
cabe, y están empeñados, con estas medidas y con otras, en acabar con ese modelo.
Por tanto, yo lo que les pediría es que recapaciten, que tomen conciencia de lo que
hay detrás y, evidentemente, lo que le pido al mundo del deporte de esta ciudad, de
Cataluña y de España, es que se una, que nos sentemos a analizar todos los retos
que tenemos por delante, que no es sólo este, ya veremos si abre la boca hacienda
algún día, a lo mejor también la abre y tendremos otro problema, ya veremos qué
pasa con la aplicación de la Ley de las profesiones del deporte ¿la podrán cumplir las
entidades? yo lo veo muy difícil. Y ya veremos qué pasa con esa otra reforma tan
maravillosa que están preparando, de racionalización de la administración pública,
que va a dejar a los municipios de menos de 20.000 habitantes, sin competencia en
deportes y sin competencia en instalaciones deportivas y, por tanto, el problema ya
no será que venga la inspección de la seguridad social, sino que el problema será
que no habrá sitio dónde hacer deporte en este país. Ese es el modelo que ustedes
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están impulsando y ese es el modelo contra el que todos y todas tenemos que luchar
y nos tenemos que unir para conseguirlo. Muchas gracias.

Essent les 18.55 hores, entra a la sessió el Sr. Antonio Bermudo Ávila, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, Sr. Ordóñez, primer vostè.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies, sí, per dir-li al representant de Convergència que vostès, bé, han votat en
contra del segon punt, que consideren que la missió de l’Ajuntament no és buscar
patrocinadors o el que demanem, bé, la missió de l’Ajuntament és vetllar pel bé dels
ciutadans de la ciutat i en aquest cas també pels clubs de la ciutat, o sigui, que aquí
les missions de l’Ajuntament és molt subjectiu el que ha de fer, nosaltres sí que
considerem que aquesta seria una missió de l’Ajuntament en aquest cas.
Sobre el que ha dit el representant del PSC, no fa falta que m’expliqui el barem, ja el
coneixem, ni les quantitats que també les coneixem, o sigui, gràcies per la invitació,
no sé si sabrà el que la gent coneix o no coneix. El que està clar és que hi ha una
part del barem que és subjectiu, això sí que ho sabem, i nosaltres no estem d’acord
amb això, o sigui, el conèixer-ho o no conèixer-ho no té res a veure amb estar d’acord
o no estar d’acord, nosaltres no estem d’acord i com no estem nosaltres d’acord,
també hi ha molts clubs petits de la ciutat que no estan d’acord amb això i potser a
vostè no li han arribat les queixes, però a nosaltres sí que ens han arribat les queixes.
Per tant, dir-li que sí que coneixem de sobres aquest barem, simplement no estem
d’acord. I també dir-los que, bé, vostè parla moltes vegades d’això, de lluitar plegats o
de construir entre tots i coses de vital importància, però al final el que estan fent és
simplement queixar-se del que fa el govern central i no fer res, o sigui, venir aquí,
presentar una moció, un brindis al sol, ens queixem, que estem tots d’acord que ho
fan malament, però al cap i a la fi, no s’està fent res pràctic, i és una altra de les
mocions que aquí s’insta al govern, s’insta a la Generalitat i des de l’Ajuntament
acabem traient pilotes fora. I és el que nosaltres, amb aquesta moció, hem volgut
deixar clar i constatar que mentre que hi ha la via de queixar-se, que està bé, i que
tothom ens podem queixar, però després hi ha la via de fer coses des de
l’Ajuntament, que és la via que vostès no volen agafar.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. No sóc ningú per donar consells al Partit Popular, però si
accepten un, jo li demanaria al Sr. Juan Carlos del Río que avui tingués un to baix, un
to moderat, poc atrevit, en les seves presentacions, ho dic perquè la conjuntura que li
envolta al Partit Popular, avui no és molt favorable. I menys per posar el dit a l’ull, als
voluntaris esportius de la nostra ciutat, que fan unes hores, dediquen unes hores del
seu temps lliure als seus clubs, més tenint en compte, parlant de la conjuntura, doncs
que és curiós com a mínim, que vostès avui parlin que s’està defraudant a hisenda o
a seguretat social, etc, li recordo que el seu tresorer, de 15 anys, del Partit Popular,
doncs té 43 milions o ha tingut 43 milions a Suïssa i, per tant, aquí sí que podríem
parlar de una persona que ha defraudat a hisenda, a la seguretat social, etc. Per tant,
no li vull fer el compte, però amb 43 milions d’euros, em sembla que molts voluntaris
esportius d’aquest país, doncs podrien rebre la seva dieta i, fins i tot, molts
treballadors podrien rebre els seus sous.

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

SR. MONRÓS
Sí, des de Convergència i Unió, per donar resposta al Sr. Ordóñez, vostè ha dit que
és un tema subjectiu, jo continuo pensant que la feina de l’Ajuntament, estrictament,
no és buscar patrocinadors, pot ajudar, pot impulsar a un equip, ajudar-lo, però la
feina de l’Ajuntament, en tot cas, serà aquesta bossa de subvencions repartir-la el
millor possible, per donar cabuda a tots aquests clubs, perquè puguin tirar endavant.
Respecte a la posició del Partit Popular, miri, jo li volia manifestar, jo quan era més
jovenet vaig jugar a futbol, vaig jugar a futbol sala, vaig ser monitor i entrenador
d’equips de futbol sala, vaig ser àrbitre, i durant molts anys, en alguns casos vaig
rebre diners per fer aquestes coses, però ho feia totalment des d’aquesta acció
voluntària, per creure en l’esport, perquè l’havia practicat, perquè m’agradava, perquè
donaves cobertura ensenyant a aquests nens l’esport que a tu t’agradava i perquè a
mi m’agradaria continuar veient, el dia de demà, quan vagi a un camp de futbol, de
basket, de futbol sala, i parlem de l’esport sempre a vegades de futbol i basket, però
ens anem a molts més esports, a temes com acadèmies de ball o de dansa de nens
petits, vull dir, que molta gent d’aquests són monitors que ho fan senzillament perquè
els hi agrada donar ensenyament a aquesta gent. A mi m’agradaria continuar veient
aquests camps de futbol, de basket, plens, plens de pares acompanyant als nens,
aquests monitors que tenen la complicitat amb els nens, jo sóc soci del Centre Catòlic
i quan fan la jornada de l’esport del Centre Catòlic, anar allà a veure cóm van pares,
monitors, professors, tots junts i si continuem per aquest camí, possiblement ens
carregarem això. Perquè, torno a repetir, més enllà de l’afany recaptatori, que és
evident que és la mostra inequívoca del que està fent el govern i, per un altre costat,
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si ens pensem que amb aquestes enquestes que dintre d’un any o dos hi haurà més
afiliats a la seguretat social, seran gent que ja estan treballant i que no crearem ni un
sol lloc de treball, sinó que en destruirem molts més.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, gràcies. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Yo repito, estas actuaciones se deben a un grupo de
trabajadores que han puesto una denuncia, porque dicen que tienen sus derechos
vulnerados y que quieren tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador, ni
más, ni menos, denuncias de trabajadores. Y miren, yo estoy seguro que la gran
mayoría de entidades de nuestra ciudad, son entidades que cumplen con la Ley y son
entidades que seguro que tienen a todas las personas en esa entidad, aseguradas en
la seguridad social. Y yo, Sr. Esteve, tampoco hablaré de Andalucía.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Alcázar.

SR. ALCÁZAR
Sí, gràcies Alcaldessa. Un comentari respecte del que deia Plataforma per Catalunya,
clar que hi ha criteris subjectius, miri, li explicaré un per exemple, puntuar més
l’esport femení, això és un criteri subjectiu, això és una línia de prioritat política
d’aquest govern, perquè aquest govern no ve aquí només a gestionar, ve a fer
política, nosaltres volem que cada dia hi hagi més noies i més dones que puguin fer
esport a la nostra ciutat, i per això les entitats que tenen esport femení, l’esportista
femenina, la dona, puntua més que l’esportista masculí. Això és una subjectivitat, li
reconec, però no una arbitrarietat, és una línia de prioritat política i la defensarem on
sigui, jo ja sé que segurament això no va amb la seva manera d’entendre ni la política
esportiva, ni la política en general, però per això tenim ideologies diferents i pensem
de manera diferent.
I respecte al Partit Popular, quan parla que són grups de treballadors, això,
evidentment, va començar així, però no ha quedat en això i, per tant, el que aquí
estem discutint, és si un monitor que cobra 90, 100 ó 120 euros, per rescabalar les
despeses que li genera anar dos o tres cops a la setmana a un entrenament,
acompanyar els nanos als partits el cap de setmana, prendre’s el bocata, perquè
tindrà dret m’imagino, ara que a vostè li agraden tant els drets dels treballadors, a
durant tot un matí de dissabte menjar-se un bocata, m’imagino que tindrà dret a ferho, això no es consideri relació laboral i això no comporti que molta gent que està al
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món de l’esport hagi de deixar-ho o es vegi immersa en un procés d’inspecció i de
sanció per part de la seguretat social. Això és el que estem discutint, no estem
discutint que qui viu de l’esport ha d’estar regulat, evidentment, i escolti’m, jo, per si hi
ha algun inspector de la seguretat social a la sala, no opinaré sobre si totes les
entitats de la ciutat tenen o no tenen el tema regulat, per no donar pistes, però
escolti’m, l’altre dia vam fer una reunió al Consell Català de l’Esport, hi havia més de
500 persones preocupades per aquest tema, no estarà tan clara la cosa.

SRA. ALCALDESSA
Bé, hem finalitzat el debat, jo sí que, si em permeten fer alguna puntualització, al Sr.
Ordóñez li vull dir, li vull donar la raó, deia, les missions de l’Ajuntament, a veure, les
missions de l’Ajuntament són infinites, l’Ajuntament, malgrat que hi ha alguns governs
que intenten que els ajuntaments no tinguem la possibilitat d’intervenció en
determinades matèries, però és cert que els ciutadans estan aquí, vénen al Ple o
s’adrecen a l’Ajuntament, per plantejar qüestions que possiblement no en tenim
competència, però sí que tenim l’obligació d’estar al seu costat. Per tant, té raó que
com Ajuntament hem d’estar absolutament en tot el que al ciutadà li preocupa.
Al Sr. del Río le quiero decir alguna cosa, primero, le acaba de decir el Sr. Alcázar, no
es cierto Sr. del Río, que las inspecciones que se están realizando sean fruto de
denuncias de los trabajadores, ha podido ser en algún caso concreto, pero en este
momento se están produciendo en Cataluña, una sistemática de intervenciones por
parte de la inspección, que está, en fin, focalizándose en diversas entidades
deportivas, por tanto, no se está produciendo un tema aislado, sino que es
sistemático y por eso se ha intervenido por parte de la sociedad, por parte de las
entidades, por parte de los grupos políticos.
Y, sinceramente, permítame que le diga, que no sé como todavía me sorprendo de
sus intervenciones y hoy he vuelto a caer en la trampa, me ha sorprendido su
intervención, porque sencillamente Sr. del Río, usted demuestra muy poca
sensibilidad respecto a lo que representa el deporte en esta ciudad y lo que
representan las entidades en su conjunto. Estos días usted ha podido compartir con
el equipo de gobierno y con los grupos políticos que están en esta sala, diversas
actuaciones, diversas, en fin, recepciones que hemos realizado a diversos grupos, a
diversos equipos de esta ciudad y usted ha podido ver como el deporte es, en fin, una
actividad que en esta Ciudad se está realizando y que se está desarrollando desde lo
más pequeños a las personas, en fin, que llegan a la fama, como antes comentaba el
señor Cristian Alcázar, de Rubén de Lera o de Jordi Alba.
En estos días, además, se están produciendo, en fin, los campeonatos de natación,
estamos viendo como deportistas de élite están, bueno, pues en Barcelona,
Hospitalet está además también participando como ciudad y está colaborando en
esos mundiales, y también creo que es oportuno destacar que no todo el deporte es
deporte de élite y que, además, la mayoría del deporte que se practica, es un deporte
que se practica dirigido a todos los niños y niñas, dirigido a los jóvenes, dirigido a
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todas las personas con capacidad o con no tanta capacidad y, por tanto, esa es un
poco la fuerza y el valor que tiene el deporte en nuestra ciudad.
I precisament aquests dies, també hem vist com en diversos campus esportius
s’estan fent, doncs, moltíssimes activitats en aquest període de vacances, i estem
veient com l’esport, precisament, el que està fent és un factor clau per a la nostra
ciutat, en aquest moments, en el present i també de cara el futur. I precisament en
aquests campus, estem veient com s’està educant als nens i les nenes, com s’està
també integrant i fent una cosa que és bàsica i molt important, que és generar la
cohesió social, que tots ens omplim la boca, però que realment amb aquestes
activitats, es realitza tot això.
Jo el que volia comentar és que tot això és possible a la nostra ciutat, gràcies a tot un
exercit de persones, que avui representen alguns dels presidents d’algunes les
entitats de la ciutat, que avui ens acompanyen, però que ells representen tot un
exercit de gent voluntària, que treballa d’una forma discreta, callada, diària, doncs
precisament per traslladar aquests valors positius que l’esport genera, doncs a la
nostra societat. I, en aquest sentit, en l’esport i aquestes associacions i entitats, són
les que vertebren realment la vida social als nostres barris i a la ciutat de l’Hospitalet.
I, per tant, estem parlant d’un cosa important, no estem parlant d’una anècdota,
l’esport a l’Hospitalet és quelcom més important del que podia ser en altres ciutats
possiblement del nostre entorn i de Catalunya. I és en aquest sentit, precisament, que
nosaltres volíem avui donar suport en aquest moments, quan s’han realitzat aquestes
inspeccions, que possiblement podem entendre que s’han realitzat d’acord amb una
Llei, però una llei que sens dubte, no és una Llei justa, que no té en compte aquesta
dedicació voluntària, altruista, de tantes i tantes persones que estan fent possible
aquest model d’èxit, un model d’èxit esportiu, que s’ha fet a l’Hospitalet, però que s’ha
fet a tota Catalunya, aquest esport amateur.
I, per tant, el que intentem, Sr. del Río, no és fer volar coloms, el que estem intentant
és treballar conjuntament amb les entitats, conjuntament amb els ajuntaments,
conjuntament amb tots els grups polítics, per dir i per demanar una cosa que és justa,
que nosaltres entenem que és una cosa justa. I a mi el que em sorprèn, Sr. del Río,
és la poca sensibilitat que el seu grup té vers a aquest col·lectiu de persones, que
segurament vostè, fora d’aquest Ple, doncs dirà tot el contrari, però que vostè, amb el
seu vot, s’està carregant tota la seva credibilitat davant de l’esport, en aquest ciutat.
Per tant, el que volem i pretenem, simplement, és que, tant el Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social, com el Conseller o la conselleria d’Empresa i Treball, puguin arribar
a acords, puguin treballar col·lectivament i conjuntament, per trobar una solució i una
sortida a aquesta Llei, que segurament és molt legal i que estarà en vigor, però que
realment no s’ha aplicat en els últims trenta anys i que en aquests moments, no
sabem a raó de què, s’està aplicant a Catalunya i s’està aplicant també a l’Hospitalet.
I això ho plantegem, no per res, simplement perquè això significa, com s’ha dit per
part d’alguns grups polítics, la possible desaparició d’algunes entitats d’aquest país i
el més greu és que això comportaria que molts nens i nenes, que molts joves, no
fessin esport i que no treballessin amb el valors que l’esport representa.
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I un altre fet que seria també igualment greu, i vostè que normalment és molt donat a
defensar a les famílies i als treballadors, vostè sap que, en aquests moments,
traslladar el cost, l’increment de cost que això significa, a les famílies, seria
inassolible en un moment de crisi econòmica, com el que estem patint.
Per tant, el que volem, i jo crec que s’ha produït per part de tots els grups polítics, a
excepció del seu, és donar tot el nostre suport a les entitats esportives de la ciutat,
traslladar també aquesta felicitació i agraïment pel treball que s’ha fet al llarg
d’aquests anys, que és un model d’èxit, un model que ens omple d’orgull com a
ciutat, i donar agraïment ,doncs a aquesta tasca que realitzen les entitats i a totes les
persones que voluntàriament estan donant suport a aquestes entitats.
Espero i desitjo que, Sr. del Río, intenti, desprès d’aquestes reflexions, canviar el seu
posicionament, intenti convèncer als seus companys a Madrid, que siguin més
sensibles pel que representa l’esport, pel que representen les entitats, pel que
representa de cohesió social, d’integració i d’educació en una ciutat com l’Hospitalet,
però en totes les ciutats del nostre voltant i d’aquest país, i aquest model d’èxit que
hem anant construint, mica en mica, amb molt d’esforç i molt de treball, no se’l
carreguin a cop d’inspeccions, sinó que intenti ser una mica sensible i fer arribar
aquesta sensibilitat a les persones que han de canviar i modificar la normativa que,
en aquest cas, doncs afecta les inspeccions que s’estan duent a terme a Catalunya i
a la ciutat de l’Hospitalet.
Hem finalitzat aquesta moció i ara sí passaríem a l’apartat de les mocions del Partit
Popular.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció números 15; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 15.- DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES
DAVANT L’ACCIÓ DE INSPECCIÓ DE TREBALL.
Les actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social a diferents
federacions i clubs esportius catalans al llarg dels darrers mesos han despertat una
gran preocupació i inquietud en el conjunt d’aquest sector, ja que moltes d’elles s’han
tancat amb sancions, que en certs casos, han estat molt elevades fruit
d’interpretacions estrictes de la llei.
En aquest marc, el dia 28 de maig de 2013, el Secretari General de l’Esport,
juntament amb el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya,
varen fer arribar un circular a tots els clubs i entitats esportives catalanes informant de
l’acord a què s’ha arribat amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social d’obertura
d’un període de regularització voluntària fins al 30 de setembre per als clubs i les
entitats esportives.
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Aquestes actuacions iniciades per la Inspecció de Treball han generat una
extraordinària alarma en el món associatiu esportiu, donat que en la gran majoria dels
casos, les entitats esportives no tenen capacitat per si soles, sense suport i
acompanyament, per complir les obligacions laborals, fiscals, mediambientals, de
prevenció de riscos laborals, protecció de dades, etc. Les lleis estan pensades per a
empreses mercantils i no tenen en compte la manca de mitjans de les entiats sense
ànim de lucre.
En cap cas es vol instar a vulnerar la llei ni que el sector de l'esport pugui ser
considerat com un col·lectiu que rep tracte de favor. La nostra voluntat és que el marc
normatiu s'adapti a la realitat del teixit esportiu del nostre país, ja que si es dóna
compliment estricte a la normativa en matèria de seguretat social serà la fi de l'esport
català, perquè l'estructura esportiva a casa nostra es sustenta gràcies a moltes
persones que, de manera altruista fan que es pugui tirar endavant l'activitat diària de
l'esport en el nostre país.
El futur de l’esport català precisa un abordatge en profunditat de la situació jurídica de
les entitats esportives. Cal facilitar i adequar les obligacions que han de complir per
garantir la supervivència del teixit associatiu, com a motor d’un sistema viable de
foment de la pràctica esportiva des de les seves vessants educatives, de promoció
d’hàbits saludables i de cohesió social.
Des dels Ajuntaments ens posicionem al costat de les nostres entitats esportives en
defensa del nostre sistema esportiu i demanem al Govern de l’Estat i al Govern de la
Generalitat l’adopció de mesures urgents per afrontar la greu situació en la que estan
immerses.
Per tot l'anterior, els grups polítics del PSC-PM, CiU i ICV-EUiA proposen a
l'Ajuntament en Ple, l'adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, 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 6 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents present en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Demanar al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social la suspensió
temporal de les actuacions inspectores a les entitats esportives per regularitzar i
definir el marc jurídic de les relacions de treball, col·laboracions i voluntariat als
clubs i entitats esportives, amb caràcter retroactiu per a les entitats ja
incorporades al procés d’inspecció.
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b) S’aprova per unanimitat el punt SEGON, que literalment diu:
SEGON.- Demanar a la Conselleria d’Empresa i treball la creació d’una taula de
treball amb la representació de la
Secretaria de l’Esport, les entitats
municipalistes (FMC i AMC), la UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya,
i la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya), per cercar formules
per regular el voluntariat esportiu.
c) S’aprova per unanimitat el punt TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Reconèixer clarament la figura del voluntari, sense relació laboral, en
el cas d'activitats esportives realitzades per clubs i entitats sense finalitat de lucre.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, 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 6 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Instar al Congrés dels Diputats a adoptar canvis legislatius en matèria
de cotització i liquidació de drets de la Seguretat Social de l’esport amateur i del
voluntariat esportiu, amb l’objectiu d’establir un sistema especial exempt de
cotització, per als clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre, que incorpori
a aquelles persones que hi col•laborin i obtinguin una retribució que es pugui
considerar marginal i no constitutiva de mitjà fonamental de vida, sempre que els
ingressos no arribin al salari mínim interprofessional.
e) S’aprova per unanimitat el punt CINQUÈ, que literalment diu:
CINQUÈ.- Donar trasllat dels acords al Congrés dels Diputats, al Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social, al President de la Generalitat de Catalunya, al
Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, a les entitats municipalistes
(ACM i FMC), a la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) i a la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).

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

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

SRA. ALCALDESSA
D’acord, em sembla que són tres, Sra. Elisabet Bas, Sr. del Río i el Sr. Senen, doncs
vostès mateixos es reparteixen el temps. Sra. Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, tots els que vam passejar per la Rambla Just
Oliveres el dia de Sant Jordi, vam poder veure que cada dia és més semblant al que
és la Rambla de Barcelona, evidentment, a petita escala. Els llibres, les roses, en fi,
que donava goig. El que hem vist és que, quan un músic es posa a tocar, a tocar
música a la Rambla o algun artista vol fer la seva actuació a la Rambla, la Guàrdia
Urbana actua, perquè així ho té obligat i inclús pot arribar a sancionar, desallotja,
evidentment, a la persona, i trobem que faria falta una regulació, una normativa, i
pensem que es podria estudiar, pel fet que puguin actuar músics, amb un horari
reglat, que no molestin als veïns, en un lloc establert, que inclús podrien activar el
comerç de la zona, i, per això, ens agradaria que s’estudiés aquesta proposta.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RIO
Gracias Sra. Alcaldesa. Desde julio de 2012 a julio de 2013, se producen una media
de 1,5 robos con violencia al día en la red de metro de Barcelona, esto es un total
aproximado de 547 robos con violencia al año. De ellos, acaban siendo denunciados
una media de 250 hechos delictivos. En el metro de Barcelona, diariamente, suelen
actuar 150 carteristas, de los cuales el 68% que ha sido arrestado, lo ha sido en más
de una ocasión y, por tanto, son multireincidentes. Ante esa situación, incluso los
propios usuarios de la red de metros de Barcelona, han llegado a organizarse para
evitar sufrir robos, alertando de la presencia de ladrones. Y además, consideramos
desde el Partido Popular, que la Administración debe garantizar la seguridad de los
ciudadanos que, en este caso, circulan por la red del transporte público. Todo
indicando que es cierto que han mejorado los niveles de seguridad en esta red de
metro.
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Pensamos que la propuesta que hoy trae el Partido Popular, es una medida
preventiva que mejoraría esa seguridad en la red de metro, y también consideramos
que sería muy bien recibida por el conjunto de usuarios de transporte público. Por
eso, hemos decidido también cambiar, modificar los acuerdos de la moción y lo que
pedimos es solicitar a la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que
lleve a cabo una campaña de difusión sobre los delincuentes multireincidentes que
actúan en la red de metro de Barcelona, y solicitar a la Entidad Metropolitana de
Transporte de Barcelona que facilite los espacios en la red de metro de Barcelona,
para llevar a cabo dicha campaña informativa.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa y gracias también por la admisión a trámite de esta propuesta,
que no es otra que dedicar una plaza a las víctimas de terrorismo. Nosotros
preferíamos presentarla en el Pleno municipal por dos razones: la primera, porque las
deliberaciones que puedan tener lugar en este Pleno, tiene muchísima más
publicidad que aquellas deliberaciones que pueda tener la Comisión de Nomenclátor;
y por otra parte, porque queríamos que esta propuesta se trasladase con más fuerza
y avalada con más grupos políticos.
Según parece, en una primera reunión en la Junta de Portavoces, hay voluntad de los
demás grupos políticos de llegar a una unanimidad y, por tanto, lo que nos piden es
que retiremos la moción y que presentemos una instancia conjuntamente con los
demás grupos políticos, entonces, si este es el mecanismo que gusta a la mayoría,
hagámoslo así. Y por tanto, retiraríamos la moción, muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Bien gracias. Creo que no es un tema de gustar o no gustar, sino un tema de
reglamento, que supongo que el Sr. Fran Belver después explicará. Bien, para el
posicionamiento de los grupos políticos, empezamos por el Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Plataforma por Cataluña se abstendrá en la moción número
16, votará a favor de la 17 y, si retiran la 18, pues no hay votación de la 18.
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SRA. ALCALDESSA
De acuerdo, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem
favorablement de la primera moció, de la 16, em sembla una moció molt adient,
compartim totalment la preocupació que expressava la Sra. Bas i, per tant, era una
qüestió que compartim, en el sentit, precisament, de fomentar aquesta expressió
artística i cultural a la Rambla.
La segona moció, la 17, la votem en contra i la votem en contra, sent molt breu, en
primer lloc, volem, sense despagar-nos ni un centímetre de la preocupació que té la
ciutadania sobre aquesta situació, òbviament, dels delinqüents multireincidents que
estan passant al metro de Barcelona, sense allunyar-nos d’aquesta preocupació i
treballant en positiu, amb la prevenció d’aquestes mesures i l’adopció també de
mesures que calguin, i en aquests sentit s’estan treballant i s’estan aconseguint
resultats en el metro de Barcelona, sense allunyar-nos d’això, votem en contra de la
moció, perquè no ens volem allunyar tampoc de les causes, de l’origen d’aquesta
delinqüència.
Per tant, pensem que justament les causes i l’origen d’aquesta delinqüència, entre
d’altres coses, són les polítiques d’austericidi que està fent el govern de la Unió
Europea, conjuntament amb la complicitat del govern de l’Estat espanyol, i el que no
em sembla de rebut, és que avui, el dia que el President del govern espanyol, Sr.
Mariano Rajoy, finalment ha decidit que sí, que anirà al Parlament d’Espanya, al
Congrés dels Diputats, l’1 d’agost, que l’hem portat pràcticament arrossegant-lo
l’opinió pública i el Congrés dels Diputats, a que doni explicacions sobre el carterista
reincident major que tenim en aquests moments, que és el Sr. Bárcenas, doncs no
em sembla de rebut que, justament aquell dia, el Partit Popular vulgui desviar
l’atenció sobre aquests, permeti’m l’expressió, desgraciats carteristes que roben al
metro.
Per tant, pensem que en aquest moment, en el que està en joc la democràcia, la
credibilitat del nostre sistema democràtic, hem de situar l’atenció allà on toca i no
fomentar un tipus de polítiques, aquestes polítiques que semblen més del “far west”,
de posar al metro la foto d’aquest delinqüents reincidents. El que hem de fer és
treballar per eradicar els orígens, la causa d’aquesta delinqüència, que són les
polítiques d’austericidi, millorar la prevenció amb mesures de seguretat i policials,
però no desviar l’atenció amb aquests tipus de propostes, que el que fan, en
definitiva, és confrontar encara més i crispar encara més a la societat.
I la següent moció, l’han retirat, nosaltres signarem favorablement aquesta proposta,
perquè sigui traslladada a la Comissió Nomenclàtor.
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SRA. ALCALDESSA
D’acord, per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Jo faré el posicionament respecte a la moció de regulació
dels músics a la Rambla Just Oliveres, i el meu company Josep Lluís Pérez Fort
respecte a la moció de la EMT.
Respecte a aquesta de músics a la Rambla Just Oliveres, nosaltres entenem que és
una bona iniciativa, una bona iniciativa en el sentit que segurament és necessari
regular a la nostra ciutat, doncs les possibles actuacions musicals que hi puguin
haver a la Rambla Just Oliveres, vostès mencionaven, però creiem que segurament
seria indicat ampliar-ho i no només, regular-ho a la Rambla Just Oliveres, sinó en el
conjunt de la ciutat, i potser indicar eixos o carrers concrets, on pugui ser interessant
desenvolupar una activitat com aquesta, com és doncs el fet que hi hagin actuacions
musicals o d’altres tipus també, en els carrers de la nostra ciutat.
Per tant, entenem la intenció d’aquesta moció, pensem que segurament hauria de
tenir una ampliació respecte al que vostès proposen i, per tant, no només parlar de la
Rambla Just Oliveres, i no només també, d’actuacions musicals, però entenem que
és una bona via per començar a regular, doncs un àmbit en el qual podem donar
sortida i també esbarjo pel conjunt dels nostres ciutadans. Per tant, en aquest sentit,
nosaltres votem favorablement.

SR. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a la moció 17, el plantejament de la seva moció, la
Conselleria d’Interior ja està prenent mesures, més que campanyes, per combatre la
delinqüència al servei del transports públic, en col·laboració entre els Mossos,
Guàrdia Urbana i vigilància privada, i que, segons els darrers informes, estan donant
bons resultats, amb la disminució de denúncies i amb detencions dels delinqüents.
En algunes sentències de ferrocarrils i metro, sobretot quan han hagut agressions a
vigilants de seguretat o a agents d’estacions, s’ha demanat la provisió d’apropament
a tota la xarxa viaria, és a dir, que no puguin accedir al metro. Aquest incompliment
significa per l’actor, trencament de condemna i es realitza la seva detenció
immediata, per considerar que està cometent un delicte greu.
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Es fa, per part dels agents, el patrullatge vestits de paisà i amb uniforme, anuncis per
la megafonia d’estacions i dintre dels combois quan el personal de metro detecta
sospitosos, els habituals i reincidents. S’efectuen reforços de personal, per part
d’Interior, en l’època d’estiu, per la major afluència de turisme, tant a les estacions de
ferrocarrils i marítima a l’arribada de grans vaixells, en aquest cas, amb la
col·laboració de la policia portuària.
Hem de tenir en compte que, tant la seguretat pública, com el dret de la reinserció i
rehabilitació dels delinqüents, estan reconeguts per la nostra Constitució i
ordenament jurídic i s’han de protegir. Per tant, les campanyes que vostès plantegen
en la seva moció, sense dir-me quines i enfocades en els delinqüents, no poden anar
més enllà i posar en perill la possibilitat de la seva reinserció i rehabilitació. Per la
qual cosa, el nostre vot, sense obviar la problemàtica que vostès plantegen, serà en
contra. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa, per posicionar-nos de les mocions del Partit Popular.
Respecte a la moció número 16, que parla de la regulació dels músics a la Rambla,
fer una consideració. Nosaltres a la ciutat, evidentment tenim normes i una molt
coneguda, diguéssim, és l’ordenança del Civisme i la Convivència. En base només a
aquesta ordenança, que jo crec prou coneguda, instal·lar-se a la Rambla a tocar un
instrument musical, diguéssim, ja és possible, s’ha de demanar permís, ja existeix la
norma, una altra cosa, és que estiguéssim parlant que avui per avui a la Rambla Just
Oliveres, que és el que planteja la moció, hi hagués una quantitat de persones
realitzant aquestes activitats artístiques, que suposés algú problema de mobilitat o de
circulació de les persones i que veiéssim la necessitat de regular-ho, per
l’overbooking que es produeix a la Rambla. Cosa, per exemple, que és el que va
passar a la Rambla de Barcelona i per això des de l’Ajuntament es va intentar regular,
però perquè hi havia un excés, diguéssim, d’oferta d’aquest tipus d’activitat.
La possibilitat de fer activitat cultural de manera individual a la ciutat, a l’espai públic,
avui en dia existeix, ja existeix aquesta possibilitat, l’únic que s’ha de fer és demanar
permís. De qualsevol manera, a la vista que vostès el que demanen és que des de
l’àmbit de cultura, es pugui estudiar la manera o de facilitar o d’incentivar aquest tipus
d’activitat, nosaltres votarem favorablement a la moció, però deixant molt clar això,
que si demà, una persona que vol realitzar aquesta activitat, es dirigeix al
departament via pública i demana una ocupació de via pública, durant un temps
determinat, per fer una activitat determinada, se li concedirà o no, diguéssim, però se
li concedirà en base a la reglamentació i a les normes i, com els he dit,
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fonamentalment a l’ordenança de Convivència i Civisme, que ja és vigent en el nostre
municipi.
Respecte de la moció número 17, miri, jo crec, i el Sr. Salmerón al començament de
la seva exposició li deia, jo crec que preocupats pels temes de seguretat, segurament
hi som tots i crec que, com a responsables polítics, és la nostra obligació estar
preocupats per aquesta qüestió sempre, sigui quin sigui el nivell de victimització o el
nivell de delinqüència, encara que pugi, baixi, el que passi, mentre hi hagi un acte
delictiu, jo crec que és responsabilitat dels poders públics, tenir una preocupació en
aquest sentit.
Ara, més enllà d’això, crec que el que no hem de fer és, ni condemnar a perpetuïtat a
les persones, i crec que l’exposició pública a les estacions del metro, de la fotografia
d’algú que ha comés un falta reincidentment, evidentment, que ha comés faltes
punibles, però de manera reincident, i tenir una exposició permanent allà, primer, crec
que és com penalitzar dues vegades pel mateix i, per un altra banda, crec que també
pot generar una sensació d’inseguretat important en els usuaris d’aquest servei de
transport i, a més a més, pot generar, fins i tot, algun problema de seguretat afegit, en
el moment que algú detecti o que cregui detectar a algú que és o que s’hi assembla al
de la fotografia, què passa? Perquè no seria ni la primera, ni l’última vegada, que això
genera un problema, a mi que aquesta informació la disposin els serveis de seguretat
del servei ferroviari de metro, de ferrocarrils de la Generalitat, segurament això és
correcte.
De totes maneres, li recordo que la nostra Alcaldessa, fa anys, va encapçalar tota
una campanya per tal que, en els jutjats de primera instància, es tingués un arxiu
compartit on els condemnats per faltes penals de manera reincident, entre els jutjats
existís compartir aquesta informació, ja que ens trobàvem que la nostra Guàrdia
Urbana detenia a un delinqüent reincident per una falta, s’estava presentant a un
jutjat, sortia per la porta i resulta que estava reclamat en el jutjat del costat, però en el
jutjat en el que s’havia presentat no hi tenien constància.
Per tant, el que sí valdria la pena, és que treballéssim perquè els mecanismes de la
justícia funcionessin i funcionessin de la manera més eficient possible. Per tant,
abans, segurament, abans de posar cartells amb les fotografies de delinqüents o de
carteristes multireincidents en les estacions del metro, valdria la pena que entre els
jutjats sabessin quantes faltes té cadascú d’aquests multireincidents,
independentment d’en quin jutjat s’hagi despatxat la seva causa. Per tant, votaríem
en contra d’aquesta moció.
I pel que fa a la número 18 de les víctimes del terrorisme, Sr. Cañizares, com li deia
la Sra. Alcaldessa, no és un problema del mètode que li agrada a aquest Govern, és
que tenim una ordenança del Nomenclàtor, que vam aprovar en aquest Ple, amb el
vot favorable del seu grup, llavors el que jo he proposat a la Junta de Portaveus és, a
la vista que hi ha una voluntat de fer una determinada proposta en aquesta Comissió
de Nomenclàtor, diguéssim que m’he avançat, si vostè vol dir-ho així, i li he facilitat la
feina a la Comissió de Portaveus, per dir-li, escolta, aquest és el sistema, s’ha
d’omplir una fitxa, s’ha de fer un procediment del qual ens vam dotar, insisteixo,
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votant unànimement en aquest Plenari, i el que hem fet és allò de dir, jo poso la feina,
la feina feta, la signem tots els grups polítics que així ho desitgem, enviem aquesta
sol·licitud a la Comissió del Nomenclàtor i en la seva pròxima reunió podrà dilucidar la
conveniència o no d’incorporar aquest nom, a la llista de noms de reserva.

SRA. ALCALDESSA
D’acord. No sé si per part del grup polític..., si no passaríem al següent apartat de
Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 16, 17 i 18; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 16.OLIVERAS.

DEMANANT LA REGULACIÓ DELS MÚSICS A LA RAMBLA JUST

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 25 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots
d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Atès que qualsevol activitat musical està considerada com a una manifestació
cultural.
Atès que actualment desenvolupar una activitat musical al carrer és il·legal pot
comportar una sanció econòmica.
Atès que a la ciutat de L’Hospitalet no està regulada l’activitat musical al carrer.
Atès que a la Rambla Just Oliveras s’ha detectat que, quan un músic vol interpretar
música per als vianants, la Guàrdia Urbana ha actuat desallotjant-lo sota amenaça de
multar-lo.
Atès que la Rambla Just Oliveras és un lloc de passeig per als ciutadans, cada cop
més semblant a la Rambla de Barcelona, on hi podria haver músics i artistes amb
llocs regulats per l’Ajuntament.
Atès que artistes i músics a la Rambla, amb l’afluència de gent que passeja per la
Rambla, poden generar més activitat econòmica pel comerç de la zona.

…/…

92

Atès que regular aquestes activitats per part de l’Ajuntament pot resultar pràctic de
cara a establir horaris i llocs que no molestin als veïns.
És per això que el Grup Polític del PPC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet estudiï establir una normativa d’actuacions
d’artistes i músics a la Rambla Just Oliveras, per a gaudir de música i cultura al
carrer.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la regidoria delegada de Cultura i als grups
polítics representats al nostre Ajuntament.

MOCIÓ 17.- PARA SOLICITAR A LA EMT QUE ESTUDIE LA VIABILIDAD DE
INSTALAR CARTELES EN LAS ESTACIONES DE METRO, ASÍ COMO EN EL
INTERIOR DE LOS VAGONES DE METRO DONDE FIGURE LA FOTOGRAFÍA DE
LOS DELINCUENTES MULTIREINCIDENTES QUE ACTÚAN EN LA RED DE
METROS DE BARCELONA. 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 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.

MOCIÓ 18.-

DE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.

(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Convergència
i Unió, números 19, 20 i 21, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, aquesta moció, bé, faran les intervencions el Sr. Pérez i la Sra. Clar.
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SR. PÉREZ
Sí Sra. Alcaldessa, la 19 i la 20 la faré jo i la 21 la meva companya Annabel Clar.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, molt bé, doncs té la paraula.

SR. PÉREZ
Respecte a la 19, la mantindrem sobre la taula a la espera que es plantegi en el
Consell de Districte del proper mes de setembre, l’assumpte aquest d’anomenar el
Districte III, Santa Eulàlia i Granvia Sud. La deixem sobre la taula, a l’espera d’això,
que es plantegi en el districte corresponent.
Després, en la dels focs de Sant Joan, moció a favor de declarar la festa de Sant
Joan com la festa nacional dels Països Catalans, Els focs de Sant Joan, encesos per
la flama del Canigó, renoven una tradició mil·lenària, amb la que les fogueres prenien
un sentit col·lectiu. Han contribuït, com a festa popular destacada, a conservar i
transmetre les tradicions pròpies de la nostra cultura catalana. Els focs de Sant Joan
han tingut sempre un caràcter social, col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva
continuïtat al llarg dels segles i la seva vigència actual.
La flama del Canigó és rebuda pel Parlament de Catalunya, ajuntaments, consells
comarcals, entitats culturals i entitats esportives de tot el territori. I cal que aquesta
arribi i es mantingui arrelada arreu dels Països Catalans, com a signe de germanor
d’un poble que, amb una llengua comuna i tradicions, vol recuperar i mantenir el seu
sentit de pertinença a una mateixa comunitat històrica.
Per tot el que s’ha exposat pel nostre grup polític, proposem a l’Ajuntament Ple,
l’adopció del següents acords:
Primer, donar suport a l’iniciativa de reconèixer oficialment la festa de Sant Joan, com
festa nacional dels Països Catalans.
Segon, demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana, que prenguin
en consideració la iniciativa de declarar la festa de Sant Joan, com la festa nacional
dels Països Catalans, ja que és una tradició popular arrelada en una de les tradicions
més antigues d’aquests territoris i, a la vegada, prengui les accions necessàries per
fer-la efectiva.
Tercer, impulsar, facilitar i fer difusió, per part de la regidoria de Cultura, en contacte
amb les diferents comissions de festes de la ciutat, dels focs de Sant Joan i la festa
de rebuda de la flama del Canigó, en aquells barris que encara no ho tenen
programat.
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I quart, fer arribar aquest acord a Òmnium Cultural, que és l’associació d’utilitat
pública que porta aquesta iniciativa. Gràcies.

Essent les 19.35 hores, abandona la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, referent a l’altre moció que presenta Convergència i Unió en aquest Ple, fa
referència a la problemàtica que n’hi ha al camp municipal de futbol de Provençana.
Concretament aquesta moció neix de la problemàtica que viuen constantment una
sèrie de veïns del carrer Amadeu Torner,per la proximitat d’aquest camp de futbol
que diem.
Des del punt de vista de Convergència i Unió, la problemàtica, les queixes en concret
que es presenten aquests veïns, considerem que són unes queixes que són
raonables i els plantejaments que fan aquests veïns de mirar de solucionar aquesta
problemàtica, els plantejaments, les possibles solucions que ells demanden, creiem,
per part de Convergència i Unió, que també són raonables i tenen una postura
conciliadora. Estem parlant d’uns veïns que estan vivint pràcticament a quatre metres
del camp de futbol, estem parlant d’uns veïns que si bé és cert no hi ha cap document
escrit, però en el seu moment se’ls i va dir que aquell camp aniria fora, els veïns en
cap moment demanen que aquest camp se’n vagi fora, no demanen ni tants sols que
no n’hi hagi activitat els caps de setmana o que no n’hi hagi activitat, demanen única i
exclusivament que aquesta activitat compleixi amb l’ordenança de Civisme de la
ciutat, concretament amb l’article 83 amb el que fa referència amb horaris, amb
sorolls, etc.
Estem parlant d’uns veïns que han patit destroces, entre cometes, a casa seva, se’ls
han trencat les lames dels balcons per culpa de les pilotes, a algun que altre se li ha
trencat un “tiesto”, va veure un veí que tenia l’ocell a la terrassa i va veure un
“pelotazo” del camp de futbol. No estem parlant de coses si volen greus, però sí d’una
cosa de dificulta el dia a dia d’aquests veïns. Tenim la problemàtica de la llum,
sembla ser, doncs que aquestes llums no estan suficientment ben orientades i
enfoquen o incideix molt directament a partir d’una alçada determinada dels pisos.
Tenim el problema del soroll, n’hi ha dies, caps de setmana, que abans de les nou del
matí, quan l’ordenança del Civisme parla dels caps de setmana a partir de les 10 del
matí, que ja comencen, no només els entrenaments dels jugadors que vindran a jugar
a posteriori, sinó que comença la megafonia a funcionar també. N’hi ha vegades que
són les onze de la nit, entre setmana, i encara està funcionant la megafonia i encara
estan entrenant aquests jugadors.
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Ells entenen que hi ha un camp de futbol, que hi ha una lliga, que n’hi ha uns horaris,
demanen, si us plau, tenir reunions freqüents, constants i de diàleg, tant amb la
regidoria d’Esports, com amb la regidora de Districte, reconeixen que aquestes
reunions, algunes d’elles ja han tingut lloc, però encara no s’han arribat al cent per
cent dels acords, demanen que es compleixi els horaris en quant a la normativa,
demanen el tema de l’enllumenat, demanen el tema del soroll de la megafonia, llavors
considerem, des de Convergència i Unió, que el plantejament que fan és conciliador,
amb ganes d’arribar a acords i amb ganes de millorar la seva qualitat de vida.
Defensen que és un camp d’esport, que és municipal, que hi ha una activitat
esportiva amateur, moltes vegades, que els nens, els joves, tenen dret a fer esport,
no neguen aquest dret, només volen mirar de conciliar aquestes dues possibilitats,
l’esport i el poder evitar en els seus habitatges, fent una vida dintre del que pugui ser
normal.
També hem de pensar que aquest veïns també tenen nens petits alguns d’ells, això
també és una problemàtica afegida. Llavors, des de Convergència i Unió, pensem
que valdria la pena seure tots plegats i mirar d’arribar, de cara a la propera
temporada, mirar d’arribar acords. Hi ha vegades, doncs que ja al final de la temporal,
i això tots ho entenem, els que hem practicat esports o tenim nens petits, sabem que
quan hi ha una festa de final de temporada, no s’allarga més del compte segurament
l’activitat, els veïns ho entenen també i, des de Convergència i Unió, doncs per això
presentem aquesta moció, concretament aquests cinc punts que he comentat, el
tema de la llum, el tema de l’ordenança del Civisme, el tema dels soroll i el tema de
fer una reunió amb la regidoria d’Esports i del Districte i la posem a votació esperant,
doncs trobar el suport de la resta de companys. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs passaríem al posicionament de la resta de grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ.
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, començarem per la darrera moció, que és la moció del
camp de futbol. Primer de tot, entenem perfectament el sentit d’aquesta moció i
entenem el que demanen aquí el grup de Convergència, segurament impulsat pels
veïns, però m’agradaria preguntar-li a la Sra. Clar, si vostès allà on governen, fan
tancar els camps municipals a les onze, perdó, a les nou de les nit, la resposta és que
no, o sigui, és una pregunta retòrica, perquè òbviament allà on vostès governen, no
s’estan fent tancar a les nou de la nit. El tema està aquí, però el tema és que estem
parlant de l’Hospitalet, però quan un partit parla, també ha de donar exemple allà on
governa, si no pot fer-ho, no pot dir aquí una cosa i en altre lloc una altre, és que el
nosaltres volem deixar clar.
Òbviament, nosaltres els hi votarem favorablement allà on demana el tema de les
xarxes, el tema de la il·luminació, el tema de reunir-se amb la regidoria del Districte,
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tot això, comprenem els problemes dels veïns i, òbviament, ho votarem a favor. L’únic
punt en el que no votarem a favor, tampoc els hi votarem en contra, és en el segon,
ens abstindrem en aquest punt i jo crec que aquí sí que s’hauria de fer, abans d’un
posicionament, en aquest cas, del nostre grup, sí que una reunió, quan sortís una
reunió entre regidoria d’Esports i la del Districte i els veïns, sí que ens posicionaríem.
El que passa aquí és que s’ha que donar una solució tant pels veïns, com per l’entitat
esportiva. Òbviament, sí que amb el tema de les xarxes i la millor col·lació de la llum,
això no hi ha dubte que si es pot millorar, s’ha fer.
Respecte a la moció que ens han portat vostès de la festa de Sant Joan, com la festa
nacional dels Països Catalans, òbviament nosaltres votarem en contra, ja que no
compartim aquesta manipulació històrica que estan fent vostès de la història de
Catalunya. Un tema dels Països Catalans que sorgeix allà pel segle XIX, impulsat per
uns pocs sectaris, burgesos de la classe alta catalana, per un tema d’uns interessos
econòmics que res té a veure amb la història de Catalunya i d’Espanya. I també
entren vostès en una petita contradicció en el que exposen i demanen i el text de la
moció, si ens porten aquí el poema o ens parlen vostès del poema del Canigó, de
Mossèn Cinto Verdaguer, no sé si se l’han llegit, perquè hi ha una estrofa molt bonica
que diu: “los estrangers cobriran de llum eixa muntanya, aquell gegant, exclamen, és
un gegant d’Espanya, d’Espanya i català”.
Per tant, crec, sincerament, que pel tema de manipulació històrica, podríem haver
agafat precisament qualsevol altre poema i qualsevol altre personatge, menys en
Mossèn Cinto Verdaguer. Per tant, òbviament els hi votarem en contra i òbviament
perquè tampoc podem compartir el que vostès han dit, que Òmnium és una entitat
d’utilitat pública. Òmnium és una entitat d’utilitat política, per una tema
d’independentisme, el concepte públic, abasta a tothom, no simplement els que
pensen d’una determinada manera.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
ens posicionem respecte a les mocions de Convergència i Unió. Celebrem que deixin
sobre la taula la moció del nom del barri de Santa Eulàlia-Granvia Sud, en el sentit
que crec que el Consell de Districte, doncs sabrà decidir sobre la qüestió i crec que
no hi haurà cap problema, per tant, les coses acabaran en la línea que es plantejava.
Respecte a la festa nacional dels Països Catalans, de Sant Joan, nosaltres ens
abstindrem. Evidentment, no compartim la llisons de poesia i d’història de Plataforma
per Catalunya, però ens abstindrem perquè nosaltres creiem fermament en el dret de
decidir i, per tant, com un exercici de democràcia, d’autodeterminació, i no ens
agradaria que ningú ens imposés decisions i ningú ens imposés festes. I, en aquest
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sentit, doncs per aquesta raó crec que Catalunya i menys el Ple de l’Hospitalet, hagi
de dir als valencians, als mallorquins, als menorquins, etc, a la gent de la franja,
doncs quin dia ha de ser la seva festa nacional. En tot cas, això no treu que nosaltres,
és cert, compartim que és una festa molt dels Països Catalans, és una festa que
valorem, que les tradicions catalanes del foc, la flama del Canigó, Sant Joan, són
tradicions molt arrelades i, per tant, doncs les compartim, però això que nosaltres, al
Ple de l’Hospitalet, doncs decideixi quina ha de ser la festa del País Valencià o de les
Illes Balears o de la Franja o de la Catalunya Nord, donc, és un pel agosarat.
I respecte a la tercera de les mocions, la del camp del futbol de Provençana,
nosaltres votarem favorablement a la moció, creiem que cal trobar una solució que
satisfaci tant als veïns i que permeti la pràctica esportiva dels clubs, doncs que
desenvolupen la seva activitat en aquest camp de futbol. Jo crec que la moció
demana una reunió, demana diàleg i demana complir unes certes regles de
convivència entre els veïns i l’entitat esportiva. Per tant, crec que es deriva d’aquesta
moció, doncs que es faci un treball tècnic de cóm solucionar els aspectes que en
aquests moments amoïnen als veïns i aquells aspectes, doncs que, evidentment, no
haurien de ser un fre per l’activitat esportiva en aquell camp de futbol.
Per tant, votarem favorablement aquesta moció del camp del futbol de Procençana i
ens abstindrem a la de la festa nacional dels Països Catalans.

Essent les 19.45 hores, abandona la sessió el Sr. Alfons Bonals i Florit, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

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

SR. DEL RIO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción del campo de futbol municipal
Provenzana, vamos a votar a favor de la moción, creemos que es necesario, pues
llegar a un acuerdo entre esa necesidad de la práctica deportiva, pero también hay
que tener en cuenta el derecho de los vecinos a vivir tranquilos en sus hogares y, por
tanto, pleno apoyo a la moción.
Respecto a la segunda, declarar la festa de Sant Joan com a festa nacional dels
Països Catalans, votamos en contra y votamos en contra ya, por el propio enunciado
de la moción. Nación como concepto jurídico es un sujeto político en el que reside la
soberanía constituyente de un estado, para el Partido Popular la única nación en
España, es la nación española. Tampoco compartimos esa pretensión expansionista
del nacionalismo catalán de Convergència i Unió, d’Esquerra Republicana, de
anexionarse territorios como Valencia y Baleares, con esa intención de incluirlos bajo
el paraguas de Països Catalans. Por tanto, no compartimos la idea de una fiesta
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nacional de Cataluña, nación es España, ni tampoco la visión inexistente de una
quimera, como son los Països Catalans.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Pel posicionament del grup socialista, el Sr. Belver i el Sr. Alcázar.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Jo em posicionaré respecte de la moció número 20, la de
la festa de Sant Joan. Nosaltres anunciar que votarem en contra i votarem en contra,
perquè, i ho explicava també el Sr. Lluís Esteve, pensem que nosaltres no som ningú
per facilitar o per fer arribar a les Corts Valencianes o al Parlament de les Balears o la
Franja de Ponent o a l’Alger o al que es diu Catalunya Nord, sota aquest paraigües
de Països Catalans, concepte que jo crec, encunyat fonamentalment per l’home del
temps de TV3, però que la flama del Canigó pel que estava pensada, era per portarla a les conrades de parla catalana, que és cosa ben diferent. El tema de Països
Catalans és una incorporació que fem des d’aquí, nosaltres amb un interès polític
determinat. Pensem que, en aquest moment, en el que aquí a Catalunya estem
parlant i plantejant el terme de dret a decidir sobre determinades qüestions, creiem
que també tenen dret a decidir les persones que viuen a Castelló, Valencia o Alacant,
quan volen tenir la seva festa nacional o com li vulguin dir, o a l’Alguer, o a la
Catalunya Nord. I per tant, pensem que no hem de ser nosaltres els que vulguem
imposar una qüestió d’aquest tipus. Per tant, sota aquest concepte, creiem,
expansionista, crec que no hem de participar i, per això, votem contràriament.
I, de totes maneres, Sr. Ordóñez, quan vostè feia referència també aquest
expansionisme, tampoc li sàpiga..., o vegi tant dificultós, vostès a Perpinyà van obrir
una delegació quan els hi va convenir, a les eleccions autonòmiques, per tant, també
ho deuen considerar això dels Països Catalans. Valdria la pena que entre vostès i el
Sr. Anglada, s’acabessin de posar d’acord.

SRA ALCALDESSA
Sr. Alcázar.

SR. ALCÁZAR
Sí, gracias Alcaldesa. Respecto a la moción sobre el campo de fútbol del
Provenzana, para anunciar la intención de voto positivo del grupo socialista a esta
moción. Eso sí, nos gustaría pedirle al grupo proponente, a Convergencia i Unió, que
se plantease la modificación de dos de los acuerdos, aún así, nosotros votaremos a
favor, pero evidentemente, por una cuestión de que hacen ustedes mención a un
artículo de la ordenanza del Civismo, que es el 83, que si se lo han leído bien, hace
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referencia a actos en la vía pública, no a instalaciones municipales, ni locales, ni
ningún tipo de local de ese tipo, por tanto, no sería de aplicación en el campo de
futbol, la que se tendría que aplicar, es lo que prevé la ordenanza general de ruidos y
vibraciones, que habla, en día laborable, hasta las diez de la noche, que es la rige en
toda la ciudad y que yo creo que lo que deberíamos hacer es, en todo caso, hacer
que se aplicase y se cumpliese ese horario, y no hacer mención a una ordenanza,
que en este caso, no es de aplicación, porque como le decía, hace referencia a la vía
pública y no a las instalaciones locales, servicios municipales, etc. Y luego, cuando
habla de la instalación de una red protectora, nosotros le pediríamos que nos
permitiesen estudiar el coste para hacer esa instalación, porque como ustedes saben,
pues el momento económico no es el mejor, y cualquier inversión, por pequeña que
sea, tiene que estar bien planificada y bien pensada para poder tirarla adelante.
También le diré, nosotros hemos tenido ya reuniones tanto en el distrito, como en la
concejalía, con los vecinos, nosotros hemos hablado con los vecinos y yo le he
trasladado los siguientes acuerdos, que se han trasladado también a la entidad
deportiva, usuaria de la instalación, para su cumplimiento. El primero es que las
competiciones los domingos, nunca empezarán antes de las diez de la mañana, por
tanto, se elimina el horario que hasta ahora se utilizaba, que normalmente hacían
veteranos y que era a primera hora del domingo, a las 8 de la mañana más o menos;
que la actividad de los sábados nunca empezará antes de las nueve de la mañana,
que es el horario de los juegos escolares y, por tanto, ese horario consideramos que
para un sábado, que es un día laborable, es un horario normal; que los
entrenamientos en días laborables acabarán a las 10 de la noche, con un margen
para desalojar el campo de todas las personas que lo estén utilizando, hasta las diez
y cuarto y que, por tanto, las luces, como muy tarde, se apagarán a esa hora, si la
entidad no lo cumpliese, la entidad también sabe que le hemos dicho que
instalaremos un limitador de luz y que a las diez y cuarto saltará la luz y se acabó el
problema.
Por otro lado, cuando hay algún entrenamiento o competición que sólo necesita
utilizar una mitad del campo, le indicamos a la entidad que utilice la mitad del campo
que está más lejana el edificio y, por tanto, para minimizar también los ruidos. Por
otro lado, vamos a estudiar la orientación de los focos, eso también se le indicó a los
vecinos, para intentar evitar el máximo de las molestias. Y por otro lado, le indicamos
a la entidad, en esa carta, que el uso de la megafonía se limite a los momento en los
que sea exclusivamente necesario, es decir, no por gusto, ni por una utilización
arbitraria, sino cuando realmente haya que comunicar algo de importancia o se
desarrolle alguna actividad que necesite de esa megafonía, pero no de manera
habitual y rutinaria.
Y respecto al tema de la red, también decirle a los vecinos y se lo comuniqué a los
tres vecinos que vinieron, que si hay desperfectos, pueden denunciar y el seguro de
responsabilidad civil del Ayuntamiento se hará cargo de esos desperfectos, y que, en
todo caso, estudiaremos la instalación de la red, e incluso teníamos una
aproximación de coste de lo que es la inversión en una pantalla para reducir el
sonido, vamos a pedir un presupuesto formal, para que nos digan cuánto cuesta y
poderlo estudiar en el futuro, para minimizar esos ruidos, eso es lo que haremos.

…/…

100

Pero también le quiero decir algo, Sra. Clar, le voy a decir lo que nosotros no
haremos. Nosotros que, no dudamos para nada y por eso nos hemos reunidos con
ellos, de la voluntad conciliadora de los vecinos, tenemos un poco más dudas de su
voluntad conciliadora como grupo, porque hoy ustedes han buzoneado una octavilla,
con la foto de su portavoz, diciendo que ustedes van a solucionar el problema del
ruido en el campo de futbol de Provenzana. Sí, sí, eso dice esa octavilla y, por tanto,
mire, si llevamos el tema a ese terreno de juego, yo puedo enviar una carta a la
entidad deportiva usuaria de la instalación, diciéndole que ustedes quieren que no
puedan hacer su actividad, y entonces acabaremos en una guerra de familias y de
niños, y yo creo que eso es lo que tenemos que evitar.
Yo estoy de acuerdo en que tenemos que buscar un punto de acuerdo que, de
alguna manera, agrade al máximo de gente posible, tanto a los vecinos como a la
entidad usuaria de la instalación, que permita una calidad de vida para los vecinos y
también la posibilidad de hacer actividad deportiva en una nuestra ciudad. Pero lo
que no vamos a hacer es engañar a los vecinos, es decir, el campo de fútbol no va a
desaparecer, y eso, yo no estoy aquí desde hace muchos años, pero por la
información que tengo, nunca se le ha dicho a los vecinos que ese campo vaya a irse
de donde está.

S’escolten veus del públic que parlen sense micròfon i no s’entén el que diuen.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, a ver, no estamos en una asamblea, ni en un debate...

SR. ALCÁZAR
La información que tengo es esa y esa es la que traslado. Y, además, tampoco
vamos a engañar a los vecinos diciéndoles que, en esta ciudad, la molestia cero es
una posibilidad. Hay que ser conscientes, no vivimos en una urbanización, ni en un
barrio residencial, vivimos en una ciudad con una densidad de población de 23.000
habitantes por kilómetro cuadrado, con mucha actividad de todo tipo, deportiva,
cultural, social, empresarial, de todo tipo y, por tanto, eso siempre va a generar
algunas molestias. Vamos a intentar que la convivencia sea lo mejor posible, pero
nosotros no vamos a utilizar políticamente este tema.
Y, otra cuestión, a la entidad deportiva, a la fundación L’Hospitalet Atlético, les
hubiera gustado que el grupo de Convergencia i Unió, antes de presentar una
moción, se hubiera dirigido a ellos, para decirle qué pasa aquí, qué podemos hacer.
Igual que si me hubiera preguntado a mí, como miembro del equipo de gobierno, le
hubiera agradecido poderle dar las explicaciones oportunas de lo que hemos hecho y
de los acuerdos que le hemos notificado al club, para intentar que los vecinos ganen
un poquito, no todo lo que quieren, pero un poco de calidad de vida más de la que
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tienen ahora. Por tanto, yo le pediría que en ese aspecto, la forma de hacer política,
la cambiáramos. Gracias.

Essent les 19.55 hores, entra a la sessió el Sr. Alfons Bonals i Florit, regidor del grup
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

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

SRA. CLAR
En primer lloc, agrair a tots el partits polítics el vot favorable en aquesta moció, i en
sap molt de greu Sr. Alcázar, no, ha mentit, ho sento moltíssim, em sap molt de greu,
i em sap molt de greu, perquè és una moció que s’ha aprovat per unanimitat, em sap
mot de greu, perquè n’hi ha veïns, i en sap molt de greu tenir-li que dir això, ha
mentit. Nosaltres vam fer una embustiada, sí senyor, i ara li farem arribar una còpia si
vol, on diem que Convergència i Unió ens preocupem per la problemàtica que n’hi ha
i que presentaríem una moció. Sr. Alcázar, som quatre regidors de Convergència i
Unió, ho tenim claríssim, no ens podem comprometre mai amb ningú que ens vingui a
veure, demanant absolutament res, a què nosaltres ho farem, no governem en
aquesta ciutat.
Jo m’he reunit amb els veïns i li reconec que segurament m’he equivocat, m’hauria
d’haver reunit també amb l’entitat que porta el camp de futbol, amb això té tota la raó
del món i no em costa reconèixer-ho, no em cauen els anells, m’he equivocat, no
passa res, però jo no he mentit, Convergència i Unió no hem mentit, no hem fet un ús
polític del que està passant. No ens hem compromès en cap moment amb els veïns, i
els tenen aquí alguns d’ells que s’han reunit amb mi, a què nosaltres solucionaríem
absolutament res, Sr. Alcázar, llegeixi-ho, si us plau, nosaltres diem el que vam fer.
I sap per què vam fer l’embustiada, Sr. Alcázar? perquè ja ens anem coneixent una
mica tots, ja. Convergència i Unió, el dia 17 de febrer del 2012, vam presentar un
seguit de preguntes referents, exactament, a aquesta problemàtica, i tinc una còpia
aquí per donar-li, si la vol, i en aquell moment vostès no vam fer absolutament res.
Els veïns, i en consta, perquè tinc aquí tots els emails,que ens hem intercanviat entre
els veïns, la regidoria d’esports i Convergència i Unió, i, fins i tot, han enviat a
l’Alcaldia, els emails presentant aquestes queixes, les mateixes queixes que hem
rebut nosaltres, les havien rebut prèviament vostès i vostès no havien actuat, Sr.
Alcázar.
No em digui que estic fent un ús polític d’una problemàtica que estan vivint, dia a dia,
una sèrie de veïns, i que estan preocupats pel que estan vivint. I no em digui que he
compromès la meva paraula amb una coses que no hem fet, ni verbalment, ni tampoc
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per escrit, Sr. Alcázar. Ens anem coneixent tots i em sembla que vostès ja saben quin
és el nostre tarannà, la nostra manera de fer les coses i quant val la nostra paraula.
I ara, perdó, li passaré la paraula al meu company Josep Lluís Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies, bé, Sr. Ordóñez...

SRA. ALCALDESSA
Si no l’importa..., d’acord gràcies, no, li deia que apagués el micròfon, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Sr. Ordóñez, si vostè hagués llegit a l’historiador Josep Termes, s’hauria donat
compte que el catalanisme no neix de la classe “pudiente”, ni de la burgesia, sinó que
neix de la classe treballadora, ja que la burgesia lel que volia és assimilar-se a
Espanya pel fet de trobar privilegis i mantenir els seus privilegis, així que va ser la
classe treballadora.
Òmnium Cultural és una entitat d’utilitat pública, des de l’any 2009 és una entitat
d’utilitat pública. Precisament, a la Generalitat havia un govern que no era el nostre,
en aquell moment.
Després, nosaltres, a veure, no demanem que vostès, l’Ajuntament, mani o ordeni
que els focs de Sant Joan sigui la festa nacional dels Països Catalans, sinó que se
sumin a la iniciativa que portarà Òmnium Cultural, a la que s’aniran sumant els que
vulguin, s’aniran sumant els que vulguin, i desprès, en aquests ajuntaments,
d’ajuntament a ajuntament, doncs demanar que es facin les mesures adients per
assolir. Però no demanem que l’Ajuntament imposi la festa, no ho demanem,
demanem senzillament que recolzi la iniciativa, ens sumem a la iniciativa d’Òmnium
Cultural per aquest motiu.
I, Sr. del Río, vostè no reconeix la festa dels Països Catalans, però sí reconeix la
festa nacional dels toros, la festa nacional dels toros es fa a Méjico, Colombia,
Venezuela, Bolivia, Perú, Francia, Portugal, España i Costa Rica, i és festa nacional
espanyola, bé, miri, què vol que li digui, aquí cadascú agafa el que vol. Moltes
gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si hi ha alguna intervenció, per part de la resta de grups. Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Molt breu, Sra. Alcaldessa, òbviament si vostè, Sr. Pérez, cita a un catedràtic,
nosaltres també podem citar catedràtics que tenen llibres desmentint tot aquest invent
del tema dels Països Catalans. Per exemple, pot llegir una mica a Javier Barraycoa,
un llibre molt bo que ha tret ara, i segurament potser aprenen alguna cosa.
Òbviament, sobre l’inici i el desenvolupament de l’independentisme, el
secessionisme, és ineludiblement burges aquí a Catalunya, de les classes més
“pudients”, no de les classes treballadores, però bé, si vostès continuen volen
distorsionant tot això, no passa res, no ens podem entendre en aquest tema.
Y decirle al Sr. Belver que veo que usted tiene mucho énfasis siempre con el Sr.
Anglada, siempre nos lo cita aquí, bien, pero si dice que el Sr. Anglada dice una cosa
aquí y nosotros otra allí, cosa que usted, en este caso, está faltando la verdad, decirle
que, vaya, precisamente ustedes,no son ejemplo de un posicionamiento claro en su
partido, sobre el tema del independentismo o no independentismo, por tanto,
lecciones sobre unidad de mensaje en un partido, precisamente ustedes son el grupo
que menos pueden dar en este tema.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més, sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Simplement una frase adreçada al Sr. Ordóñez, jo li recomanaria que ampliés les
seves lectures sobre la història de Catalunya, i dir-li que, a més de la llibreria Europa,
n’hi ha moltes d’altres en el nostre país.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup socialista, Sr. Belver i Sr. Cristian, s’han de repartir el
temps.

SR. BELVER
Sí, sí, sí, molt breument. Miri, si alguna cosa no vull, és ser exemple per a vostès. Si
us plau, no faci res del que nosaltres fem, ni pensi res del que nosaltres pensem, això
seria una molt mala notícia pel socialisme català.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Alcázar.
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SR. ALCÁZAR
Sí, gracias Alcaldesa. Sra. Clar, le he dicho que votamos a favor de la moción y le he
explicado lo que estamos haciendo para solucionar el problema, pero también le he
dicho que ustedes han hecho una utilización política de este tema. Oiga, a mí
explíquemelo como quiera, pero ustedes antes de hablar ni con el equipo de
gobierno, ni con la entidad, de dirigirse directamente a decirnos, oye, nos ha llegado
esto, qué podemos hacer, plantan una moción en el Pleno. Y no contentos con eso,
hacen algo que yo no les he visto hacer en otras mociones, que es hacer un folleto,
con la cara de su portavoz, diciendo que ustedes quieren acabar con los problemas
de sonido que general el campo, que van a presentar una moción y que esperan que
el gobierno haga caso.
Es decir, si eso no es utilización política del tema, cuando ustedes tienen otros
mecanismos para hacer llegar esta situación y que se le pueda explicar lo que ya
estamos haciendo y lo que vamos hacer, como le he dicho, y está aquí la
demostración del acta de la reunión con los vecinos y de la carta que le hemos
enviado al Club, pues usted no le llame utilización política si no quiere, pero es una
utilización política como una casa de “pagès”, y es lo único que yo le he querido
hacer ver.
A partir de aquí, coincidimos en que este es un tema que hay que resolver, hemos
explicado a los vecinos qué medidas vamos a tomar, y yo espero que en el inicio de
la próxima temporada las cosas funcionen con normalidad. Y usted hacía referencia a
la temporada pasada, evidentemente, en mitad de una temporada no podemos
cambiar la planificación de horarios, y lo que se ha hecho, año tras año, ha sido ir
acortando el horario de uso del campo hasta llegar, en esta temporada que viene, al
cumplimiento de la ordenanza de ruidos y de vibraciones a la que le hacía referencia.
Pero que la han utilizado políticamente, bueno, yo creo que es una evidencia.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sra. Clar, ja breument, si us plau.

SRA. CLAR
Sr. Alcázar, utilització política no, hem fet la nostra feina, som un grup polític, ens
arriba uns veïns amb una queixa i hem fet la nostra tasca, Sr. Alcázar, som oposició.
Jo he reconegut el meu error, hauria d’haver parlat amb l’entitat, però amb vostès, Sr.
Alcázar, vostès són el govern, vostès sabien, des del mes de febrer del 2012, la
problemàtica que n’hi ha havia i no havien actuat, i si no vaig mal fixada, el futbol no
el segueixo gaire, jo diria que al febrer del 2012 no és aquesta temporada que
acabem ara, és de l’anterior, i la problemàtica venia de l’anterior, i aquest mes encara
no s’ha solucionat. I vostè m’ha dit que havíem mentit i nosaltres no hem mentit en
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cap moment, hem fet la nostra feina política, com és la nostra obligació, que per això
ens van votar i per això estem treballant en aquest ajuntament.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Jo crec que el més..., no, em sembla que ja s’ha acabat el debat, no tenen la
paraula. Simplement dir que el que jo crec que amb el que ens hem de quedar tots
plegats és que tenim un conflicte, que hi ha una problemàtica, que hem d’intentar, i
s’ha expressat la voluntat política en aquest Ple, d’arribar, intentar arribar a conciliar
els interessos dels veïns amb els interessos del club, hi ha bona voluntat per part de
tothom. I, en quest cas, doncs també Sra. Clar, simplement dir una cosa, perquè hem
parlat de no faltar a la veritat, no pot dir que no s’ha fet res, això tampoc és veritat.
El que estava explicant el Sr. Alcázar, és que és evident que enmig d’una temporada
no es pot modificar horaris, equips, etc, en el mes de juliol, evidentment, encara la
temporada no ha finalitzat, s’està finalitzant en aquest moments, i és a partir del mes
de setembre quan els veïns veuran el canvi, els compromisos i les decisions que
s’han pres per part de la regidoria d’Esports, que s’ha comunicat també als veïns, que
s’ha comunicat al club, que també ha estat present la regidoria de Districte i, en tot
cas, el que estem disposats, evidentment, és a fer aquelles reunions que siguin
necessàries.
El Ple municipal no és el lloc per arreglar un tema com aquest, sí per decidir i
expressar la voluntat d’arreglar-ho, està expressada i aquesta voluntat, per tant, el
mes aviat possible, doncs queden emplaçats a fer aquesta reunió, amb els
representants del veïns, amb el club i a intentar que la temporada que començarà al
mes de setembre sigui una temporada que permeti el descans, que permeti les
actuacions que com Ajuntament puguem fer, doncs per evitar aquestes arribades de
pilotes a casa dels veïns, per evitar que la llum pugui, més enllà que quan estigui
apagada, evidentment no molestarà, però que durant la utilització de l’estadi i del
camp, no molesti o molesti el mínim als veïns i tot el seguit dels temes que s’han
plantejat que són raonables, que tampoc s’està demanant una cosa
desproporcionada, i que hem d’intentar conciliar, com en tants conflictes que es
poden produir en una ciutat que bé deia el regidor, doncs és una ciutat de 260 mil
habitants, amb 12,5 kilòmetres quadrats, doncs que hi ha una activitat esportiva,
social, cultura, etc, molt amplia, doncs intentar conciliar els interessos dels veïns.

Per tant, estiguin tranquils, estan emplaçats a fer tantes reunions com siguin
necessàries, per arribar a minimitzar al màxim, no sé si al cent per cent, però com a
mínim, al màxim, les molèsties que aquest camp ocasiona, i també dir que la intenció
del govern municipal és que el camp de futbol continuï en el present i en el futur,
simplement perquè també ha sortit aquesta qüestió.
Hem finalitzat amb les mocions de Convergència i Unió, ara passaríem a les
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Sra. Secretaria.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 19, 20 i 21; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 19.- PER A PROPOSAR QUE EL DISTRICTE III SIGUI ANOMENAT
OFICIALMENT “SANTA EULÀLIA I GRAN VIA SUD”.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ 20.- A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM LA
FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS. Ha estat rebutjada amb 19 vots en
contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Fernández,
García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; amb 4 vots a favor dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; assistents presents en el
moment de la votació.

MOCIÓ 21.- PER DEMANAR CANVIS A L’HORARI DEL CAMP DE FÚTBOL
MUNICIPAL PROVENÇANA.
ATÈS que l’edifici del carrer d’Amadeu Torner número 39 es troba situat a una
distància aproximada de tres metres del camp de futbol Municipal Provençana.
ATÈS que aquest equipament és un equipament força utilitzat per les diferents
entitats esportives del barri.
ATÈS que el veïns de l’edifici mencionat pateixen diverses molèsties per les
nombroses activitats que s’hi desenvolupen.
ATÈS que el veïns, comprenen i comparteixen la necessitat i la utilitat del camp de
futbol Municipal Provençana així com l’ús social e integrador que suposa la pràctica
de l’esport.
DONAT que els veïns pateixen al llarg de quasi tots els caps de setmana, des de
primera hora del matí fins a altes hores del vespre i, de dilluns a divendres, les
molèsties que es deriven de l’ús del camp de futbol Municipal Provençana.
DONAT que degut a la proximitat del camp de futbol amb l’edifici, les pilotes de futbol,
en vàries ocasions, cada setmana, van a parar als balcons del veïns, ocasionant en
més d’una ocasió destrosses en les lames de les baranes dels balcons i al mobiliari
d’exterior.
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VIST que l’enllumenat del camp de futbol incideix directament sobre els balcons i les
finestres del pisos, amb les conseqüents molèsties pels veïns.
Per tot el que s’exposa ,el grup Polític de Convergència i Unió, proposa a
l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat el punt PRIMER, que literalment diu:
PRIMER: una nova reunió amb la Regidora de districte i el Regidor de l’Àrea
d’Esports, per tal d’arribar a un punt d’acord en referència a les destrosses
produïdes als béns dels veïns.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants 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 que
literalment diu:
SEGON: de cara a la temporada 2013-2014 i següents mirar d’establir un horari
d’ús del camp de futbol Municipal Provençana que s’ajusti al previst a l’article 83
de l’Ordenança de civisme: “ Queda prohibida l’emissió de qualsevol soroll que
alteri la tranquil·litat veïnal entre les 21hores i les 7 hores dels dies laborables i
entre les 21 hores i les 10hores dels dies festius i vigílies de festiu (...)
c) S’aprova per unanimitat el punt TERCER, que literalment diu:
TERCER: Instal·lar una xarxa protectora, més alta que l’existent, per tal de evitar
que les pilotes vagin als balcons de l’edifici i evitar, així, la trencadissa de vidres i
de mobiliari exterior així com les molèsties que se’n deriven.
d) S’aprova per unanimitat el punt QUART, que literalment diu:
QUART: Demanar que els tècnics corresponents estudiïn una nova orientació de
l’enllumenat del camp de futbol per tal que les llums no incideixin sobre els
balcons i les finestres de l’edifici.
e) S’aprova per unanimitat el punt CINQUÈ, que literalment diu:
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CINQUÈ: demanar que el servei de megafonia funcioni només en l’horari previst a
l’article 83 de l’Ordenança de Civisme i que el seu volum sigui el necessari només
per donar el servei que es requereix.
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.

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 22 i 23, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, té la paraula el Sr. Salmerón i Sr. Esteve, s’ho reparteixen com vostès
mateixos vulguin.

SR. SALMERÓN
Bé, jo presentaré la primera moció i el meu company Lluís Esteve presentarà la
segona.
En primer lloc, aquesta moció és una moció que el que demana és el suport de
l’Ajuntament a les dotze propostes que la Taula del Tercer Sector va presentar el
passat 2 de juliol, al President Mas. Una moció, en definitiva, que vol donar suport,
vol expressar el suport de l’Ajuntament a totes les entitats que formen part d’aquesta
Taula i a les seves propostes que, entre d’altres, citaré algunes.
El que estaven demanant era, sobre aquesta situació d’emergència social que esta
vivint el país, demanàvem, entre altres coses, en primer lloc que es simplifiqui i
compacti, en una única prestació social bàsica que garanteixi els mínims ingressos a
aquelles persones i famílies que no tenen recursos propis.
La segona proposta el que esta demanant al govern, és que reenprengui la
col·laboració amb el departament de Justícia amb els programes de rehabilitació de
reclusos, tant a l’interior com a l’exterior dels recintes penitenciaris.
La tercera proposta d’aquesta Taula, el que demana és potenciar una iniciativa per
potenciar la solidaritat ciutadana i canalitzar recursos cap a les entitats socials, per tal

…/…

109

d’evitar l’exclusió social, i canalitzar tota l’energia de solidaritat que existeix a la
ciutadania de Catalunya.
La proposta número quatre vol posar en valor el model català de participació del
Tercer Sector, en tots els treballs d’inserció socio-laboral i, per tant, demana al
Govern una empenta en aquest sentit.
La cinquena proposta és de defensa dels centres especials de treball, com saben
vostès a Catalunya hi ha més de 200 centres especials de treball, que estan donant
suport a 8.700 persones, per tant, el que reclama aquesta proposta és que hi hagi
més finançament públic, per tal de garantir aquests llocs de treball de persones amb
discapacitat, que en aquests moment estan amb un risc seriós de perdre el seu lloc
de treball.
La sisena proposta que el que demana és una amplia borsa de lloguer social, en
col·laboració amb les entitats que tenen aquesta borsa important i, per tant, demana
al Govern que tingui la iniciativa de generar aquesta borsa, com a mínim de 230.000
habitatges buits que necessita el país.
La setena proposta que presenten, el que vol és que el Govern estengui, mentre duri
aquesta situació de crisi econòmica, i garanteixi els programes de beques escolars.
La vuitena oferir a tots els adolescents i joves de Catalunya una segona oportunitat,
quan un no han assolit l’èxit escolar.
La novena, la promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència.
La desena una atenció major a la cronicitat que considerem que hauria implicar a
totes les àrees de Govern.
L’onzena, un pla de suport del Tercer Sector per simplificar els procediments de
sol·licitud, tramitació i justificació de les subvencions, per tal de garantir la força del
Tercer Sector en la convivència i en la implicació i la cohesió social.
I, per últim, reclamar que s’aprovi una instrucció que permeti garantir que, en el marc
de la Llei de Contractes del sector públic, els procediments de contractació pública de
serveis d’atenció a les persones, preservaran l’eficàcia i la qualitat dels serveis, per
tal d’evitar les subhastes, les ofertes temeràries i la devaluació dels requisits de
solvència.
Per tot això, pensem que aquesta moció és important que tingui aquest
reconeixement d’aquest Ple municipal, de totes les forces polítiques, que ajudem a
aquesta Taula del Tercer Sector a manifestar aquest suport, que ajudem a reclamar-li
al Govern de la Generalitat el seu posicionament davant d’aquestes propostes i, per
últim, donar trasllat d’aquests acords al departament de Benestar Social i Família, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Taula del Tercer Sector Social
de Catalunya i a totes les entitats de la ciutat. Gràcies.
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Essent les 20.10 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde. Així mateix també abandona la sessió la Sra. M.
Angeles Sariñena Hidalgo, regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya.

SRA. PEREA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Perea. La segona de les mocions és sobre la pobresa infantil, una de les
greus problemàtiques que estem patint a Catalunya, una de les expressions de les
polítiques d’austericidi, de les polítiques que els governs neoliberals estan aplicant als
nostres països.
La pobresa infantil a Catalunya ja arriba al 26,4% de la població. La malnutrició i
desnutrició són els primers efectes d’aquesta pobresa, són els efectes fisiològics que
es detecten en els infants que estan sota el llindar de la pobresa. I en molts casos
l’escola està essent el principal suport de la seva alimentació i també el lloc on s’està
detectant alumnat en risc d’exclusió social. Hi ha infants que realitzen, en aquests
moments, un sol àpat al dia, el que fan a l’escola, i altres que necessiten beques de
menjador, però que no poden accedir a elles. I parlo en general, perquè a la nostra
ciutat, afortunadament, des del magnífic treball que es fa des de Serveis Socials de
detecció i des d’Educació també la col·laboració, doncs han establert mecanismes
perquè això no ens passi, per completar les beques de menjador amb una partida
molt important i també per assegurar que aquells infants que arriben a classe sense
haver sopat, doncs tinguin una alimentació adequada. Però això creiem que no es pot
deixar a la sensibilitat de cada ajuntament o a la capacitat econòmica, la capacitat
financera de cada ajuntament, sinó que la Generalitat hauria d’assegurar que això no
passi a l’Hospitalet, que no passa, però que no passi a cap lloc del nostre país. A
més, quan acaba l’escola, doncs aquest àpat que garanteix l’escola, doncs ja no ho
garanteixen altres institucions i, per tant, aquests infants que tenen beca de menjador
al llarg del curs, doncs queden desemparats.
Atès que les entitats del Tercer Sector, ja abans es feia palesa a la moció anterior
nostra, doncs fan una tasca d’acompanyament, d’adquisició d’hàbits, d’evitar que els
menors restin sols a casa durant tot el dia, doncs reclamen el suport de la institució,
el suport de la Generalitat, en la preservació de l’alimentació al nostre país, que és un
dret humà. La Generalitat de Catalunya a més, té competències exclusives en
matèria de serveis socials, i és per tant, en primera instància, mitjançant polítiques
socials de lluita contra la fam i la pobresa, la que ha de garantir el dret a l’alimentació.
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El Parlament de Catalunya va aprovar en la sessió del 3 de juliol de 2013, una moció
en la que instava al Govern a aprovar, abans del 17 de juliol de 2013, una
convocatòria urgent de subvencions o incrementar suficientment els recursos
destinats, mitjançant convenis a entitats o ens locals, per atorgar beques per a places
de colònies, casals, campaments i rutes aquest mateix estiu, que permeti als infants
que se’ls hi garanteixin els tres àpats diaris. D’entrada ja s’ha incomplert aquesta
resolució, a les entitats de lleure se’ls hi ha reduït l’aportació global que se’ls hi farà,
però en canvi, això sí, se’ls hi ha dit que prioritzin les beques als infants, per tant,
se’ls hi redueix tota la partida i, a més, se’ls hi treu de la despesa ordinària, diners per
destinar-los a les beques.
Una segona conclusió, un segon acord del Parlament, va ser garantir un pla de xoc
alimentari i una partida pressupostària oberta, per primer cop s’ha posat aquesta
paraula, una partida pressupostària oberta per a les beques de menjador del curs
2013-2014. També s’incloïa, en aquesta moció, la distribució d’aliments en la propera
cartera, que la cartera de serveis socials inclogués la distribució d’aliments i convertir
la Taula de Distribució Solidària en l’instrument que coordini totes les polítiques
públiques de lluita contra la fam i la malnutrició.
Finalment també en aquesta moció del Parlament de Catalunya, es volia garantir,
doncs que aquesta Taula de Distribució Solidària, doncs tingués totes les mesures,
tota la força suficient per impulsar la distribució alimentària provinent de la Unió
Europea i també es demanava a la Unió Europea que no desaparegui aquest ajut.
Per tot això, nosaltres portem aquesta moció al Ple, perquè és una situació greu, és
una situació que vivim al llarg del curs, que pateixen les escoles, que afortunadament
des de Serveis Socials de la nostra ciutat, s’ha fet front i s’està evitant la malnutrició i
s’està evitant que cap nen que tingui necessitat d’una beca menjador, no la tingui i,
per tant, presentem aquesta moció en aquest Ple per garantir que el govern de
Catalunya faci cas i compleixi un acord del Parlament, que no seria la primera vegada
que l’incompleix. I, per tant, demanem com a primer punt, donar suport a la Moció
aprovada pel Parlament de Catalunya, sobre la pobresa infantil i beques de menjador
i, segon punt, reclamar al Govern de la Generalitat el seu compliment íntegre i dins
dels termes acordats.

Essent les 20.15 hores entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, pel posicionament dels grups polítics, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Plataforma per Catalunya votará favorablemente a la moción
número 23 y nos abstendremos en la moción número 22, ya que hay algunos de los
puntos de la petición que no compartimos. La verdad es que no quería entrarles
mucho en esto de sus mociones, ya que nos queremos mantener lo más alejado de
ustedes posible, pero la verdad es que nos resulta también curioso que una vez tras
otra, tras otra, no sean capaces de elaborar una moción propia ustedes, lo único que
hacen es un copia y pega de otras mociones, así que les pedimos que a ver si alguna
vez nos pueden traer algo más de ciudad, porque una cosa es meter una moción
ideológica, que es aceptable, pero otra vez es el copia y pega, que parece que lo
hayan copiado y pegado a última hora, porque no tienen ni idea de lo que proponer
para esta ciudad, porque, como siempre, no proponen absolutamente nada para la
ciudad. Lamentamos otra vez que sólo utilicen este Pleno como una pantomima de
carga ideológica suya, igualmente, nosotros como no somos sectarios, votamos en
conciencia de lo que pensamos y por eso estamos a favor de la 23 y nos abstenemos
en la 22.

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

SRA. CLAR
Sí, Convergència i Unió votarà favorablement a totes dues mocions i, si em permet, li
faré alguns petits comentaris. Sr. Esteve, no se adelante a los tiempos, s’ha aprovat
una moció en el Parlament de Catalunya, una moció que suposo i veig que vostè la
coneix perfectament, perquè l’ha copiat aquí fil per randa, deixi-li temps, deixi-li temps
a la moció, no comenci dient que si compliran o no compliran, potser s’està mirant en
un mirall i com vostè sap perfectament que aquest govern a vegades hi ha mocions
que s’aproven i després no es compleixen, li fa por que els altres actuïn de la mateixa
manera, donem-li temps al temps, veiem com van les coses.
Li he de dir Sr. Esteve, perquè estigui tranquil, que al capdavant d’aquest
departament hi ha una regidora que és una persona amb una gran consciència social,
una consellera, perdó, una consellera molt treballadora, una consellera molt ben
valorada per les diferents entitats del Tercer Sector, una consellera dialogant, una
consellera que no li fa por enfrontar-se als problemes, una consellera que és molt
conscient de quina és la problemàtica, quins són els diners dels que disposem i que
és el que es pot arribar a fer amb aquests diners i li ben asseguro que, per part del
departament, es posarà tot el possible i més per complir aquesta moció que ha
ordenat el Parlament de Catalunya i l’únic que farà el govern serà executar una ordre
del Parlament, com no pot ser de cap altre manera.
Referent a l’altra moció, la moció dels dotze punts, comentar-los, doncs també, que
això és un tema que s’està treballant des del departament, s’està treballant amb les

…/…

113

32 entitats, hi ha molt bones perspectives, n’hi ha bon diàleg, n’hi ha bona entesa,
des de les entitats en cap moment ens han fet palès de cap problemàtica, cap por, ni
res de res, és una cosa que s’està treballant, donem-li temps al temps, deixem que la
gent treballi, deixem que la gent es reuneixi, deixem que la gent pugui parlar, que la
gent posi els seus diferents punts de vista sobre la taula, que arribin a acords, i
després l’Ajuntament de l’Hospitalet ja li dirà al Parlament de Catalunya o li dirà al
govern de Catalunya o al govern de l’Estat o al d’Europa si és necessari, què és el
que ha de fer, però esperem-nos si us plau, deixem que la gent treballi amb una mica
de tranquil·litat i sense pressions.
De totes maneres, com he dit anteriorment, Convergència i Unió votarem
favorablement a totes dues mocions.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracies Sra. Alcaldessa. En nom del grup municipal del Partit Popular votem a
favor de la moció que demana donar suport a les propostes d’actuació de la Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social i ho fem, perquè ja en el mes de juny el nostre grup
en el Parlament vam demanar, a través d’una moció, una sèrie de propostes, com
eixugar el deute de la Generalitat amb les empreses i entitats del Tercer Sector que
gestionen serveis d’atenció a les persones; dotar d’una major transparència i
planificació el pagament de proveïdors de serveis socials; articular de forma urgent un
pla de retorn del deute concret amb les entitats del Tercer Sector i empreses que
treballen en l’àmbit dels serveis a les persones; convocar, de manera urgent, a les
organitzacions que agrupen empreses i entitats del Tercer Sector que gestionen
serveis públics d’atenció a les persones, a una comissió de seguiment dels
pagaments de l’ICASS; prioritzar en el pagament del fons de liquiditat autonòmic
corresponent a Catalunya, al pagament a empreses i entitats del Tercer Sector
Social, que treballen en l’àmbit del servei a les persones, entre d’altres. És a dir,
pràcticament és el mateix que consta a les propostes d’actuació de la Taula d’Entitats
del Tercer Sector Social i, és per això que votem a favor de la moció.
Votem també a favor de la moció referent a la pobresa infantil i a les beques
menjador, des del Partit Popular hem presentat una sèrie de mesures, la finalitat de
les quals era intentar resoldre aquest greu problema que pateixen molts dels nostres
infants. El nostre partit va demanar la compareixença urgent de la consellera, perquè
expliqués quines mesures pensava adoptar contra la pobresa infantil i la malnutrició a
l’estiu. El Partit Popular al Parlament també va presentar tot un seguit de propostes
de resolució sobre l’alimentació infantil a l’estiu, sobre l’impacte de la crisis a les llars
amb nens i en la qualitat de l’alimentació, sobre la creació d’una xarxa de repartiment
d’aliments, així com una proposta de modificació de les beques de menjador, etc. El
que ens presenten avui no tan sols creiem que és necessari, sinó que a més, que es

…/…

114

faci amb caràcter urgent, perquè quan parlem de manca d’aliments, el govern té
l’obligació de posar tots els mitjans perquè tots els infants puguin esmorzar, dinar i
sopar, cada dia. També creiem necessari revisar el sistema de beques menjador,
perquè no funciona i això ho diu la pròpia comunitat educativa. I no funciona, perquè
el sistema d’adjudicació és impuntual en els pagaments i està infradotat, a més de
poc flexible a l’hora de cobrir contingències imprevistes de les famílies.
Per acabar, pensem que el govern ha de destinar ajuts extraordinaris als ajuntaments
i entitats socials, per garantir l’alimentació adequada fora del calendari escolar i és
per això que també votem a favor d’aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, per part del grup socialista, Sra. Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, nosaltres..., gràcies Sra. Alcaldessa, també votarem afirmativament a les dues
mocions, si per cas a mi el que m’agradaria és posar una mica l’accent en les dotze
propostes d’actuació que fa, en aquest cas, la Taula del Tercer Sector, en alguns
punts concrets, moltes vegades aquí hem treballat també aquests punts i els hem
votat afirmativament, per tant, avui també ho farem. Però sí que és cert que hi ha
unes quantes qüestions que valdria la pena que les tinguéssim en compte, com és ja
la superació de la renda mínima d’inserció, per la renda garantida de ciutadania, com
recollia l’Estatut i vam votar gairebé tots, estem d’acord amb les maratons,
evidentment, però sense deixar de banda la responsabilitat pública dels drets socials,
que ja hem assolit, estem d’acord en què hi ha masses pisos buits i massa gent que
necessita pis, estem parlant que vingui ja, amb entusiasme, una Llei catalana per
l’atenció a la dependència i proposar també l’autonomia personal, estaven vostès,
penso que entusiasmats, en aquest cas el grup de Convergència i Unió, amb aquesta
possibilitat, tenint en compte que no van reconèixer l’altre Llei, perquè envaïa
competències, doncs endavant amb una nova Llei, això sí, ens agradaria que no
s’assemblés gens al projecte de viure en família i que donés aixopluc a tothom.
I també és cert que amb una especial dedicació al que és l’atenció primària, l’atenció
primària tant en l’àmbit de la salut, tant en l’àmbit dels serveis socials, que gastem
molt poc en prevenció, molt poc, i gastem molt en atenció especialitzada. Per tant, sí
fem l’esforç que l’atenció primària i a la prevenció i a la sensibilització tinguéssim la
possibilitat que hi hagués un ampli suport als estils de vida saludable, possiblement
aquest país ens estalviaríem molts diners, molts, en l’àmbit de l’atenció especialitzada
i tindríem tots una vida, jo crec que més llarga i sobretot més saludable.
Són mocions que les votem des del punt de vista de la bona voluntat i de la credulitat,
perquè el que està clar és que qualsevol proposta se suposa que ha d’anar
acompanyada també de, qui ho ha de fer, cóm ho ha de fer, amb què ho ha de fer,
que es gastarà i ara doncs són propostes, propostes de bona voluntat i deixarem
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treballar, però és que la situació de dificultat, la situació de necessitat la tenim ara, o
sigui, el que planteja la Taula del Tercer Sector i les beques de menjador, no poden
esperar “sine die”, jo no estic d’acord amb coses que s’han dit aquí, com que els
barems no són els adequats, aquí l’únic que no és adequat és la infradotació
econòmica i si això és possible, evidentment, es resoldrà el tema.
No repetiré el que deia el Sr. Lluís Esteve, ja ho ha dit i ho ha dit molt bé, però sí que
estic d’acord en què el primer, un dels primers punts o un dels punts que es van
aprovar el 3 de juliol, amb la perspectiva que el 17 hi hagués una resposta, s’ha
incomplert. Dir-los-hi a les fundacions que el tenien, que és menys de 1,7 milions dels
3,9 que els hi donaven, doncs per beques menjador, miri vostè, és el que ja tenien,
aquí el que demanava és, en aquest cas, un increment per poder-hi fer front. També
parlava que ens dotarien als ens locals i els ens locals, hores d’ara, això ho sabem,
hem rebut zero euros. So pena que no s’estiguin referint també als 167.000 euros
que hem vingut rebent de manera continuada per urgències socials i que ara ens
diguin, doncs que el que estava previst per urgències socials, prioritzin les beques de
menjador, que també són una urgència social. És possible que jo ho hagi entès
malament, el que passa és que també ho han entès malament moltes de les entitats
de la iniciativa social que hi ha en aquest moment i que són més potents, tots tenim el
dubte de si ho hem entès malament o és així, perquè si és així, d’això no estàvem
parlant, però temps tot el que calgui.
I una altra qüestió, cada vegada que tenim un Ple i parlem de beques de menjador,
les xifres es disparen, el curs 2012-2013, ara ja podem quantificar-ho ens vam gastar
800.000 euros, pel curs que ve, potser no fem prou amb un milió. I a nosaltres ens
agradaria moltíssim que treballessin, que ho fessin amb molta intensitat i que ho
fessin amb molt de rigor, però que cada administració pagui el que li correspon, i a
l’Ajuntament no li correspon paga beques de menjador i ens agradaria no pagar-ho,
no perquè no tinguem voluntat de fer-ho, sinó perquè altres qüestions que sí que ens
competeixen com a administració, que sí que estan a la nostra cartera de serveis i
que estan endarrerides perquè hem de fer front a d’altres competències que no són
nostres. Gràcies.

Essent les 20.30 hores, entra a la sessió la Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo,
regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, sí, Sr. Salmerón i Sr. Esteve.

SR. SALMERÓN
Gràcies Alcaldessa. Bien, en primer lugar para agradecer el voto favorable de las dos
mociones y también, en segundo lugar, para agradecer al Sr. Ordóñez su consejo,
créame que agradezco de todo corazón su consejo, y yo también quiero darle un
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consejo que es que no se preocupe tanto por nosotros. En primer lugar, porque como
le decíamos, creo que fue en el Pleno anterior, nosotros no podemos, bueno, sí que
podemos, pero no sería muy… no tendría mucho sentido que como fuerza de
gobierno presentáramos mociones de ciudad al Pleno, por tanto, nosotros las
iniciativas políticas que tenemos, las hacemos, las tratamos de hacer de la mejor
manera que podemos, a través de la acción de gobierno. Créame que si cada una de
las propuestas de gobierno, esta mañana mismo teníamos reunión de acuerdo de
gobierno con el Partido Socialista, el Sr. Belver me dice que sí con la cabeza, pues
cada una de las propuestas que hablábamos en esa reunión y créame que ganas a
veces no me faltan, pues se las convirtiéramos en mociones, no tendríamos
suficiente con el tiempo que tenemos aquí, sino que tratamos de hacerlas a través de
acción de gobierno y así es como tiene que ser, entendemos, no tendría mucho
sentido que nosotros… pero por propuestas y por iniciativas de mociones de
problemas que hay en la ciudad, no se preocupe que no es que tengamos ningún
problema de creatividad a la hora de proponer, sino que nobleza obliga y tenemos
que hacerlo por otro tipo de acciones y yo creo que nos estamos saliendo bastante
bien en ese sentido.
Y en segundo lugar, no se preocupe, preocúpense de ustedes, porque claro, ustedes
que son oposición y, por tanto, pues son oposición aquí, no están en el Parlament de
Catalunya, por tanto, no tienen ningún vínculo, ninguna corresponsabilidad en ningún
gobierno, ni en Cataluña, ni en Madrid, pues hombre, yo sí que me preocuparía,
porque si tuviéramos que medir su trabajo político en la ciudad, con la producción de
mociones que ustedes traen, pues bueno, yo me preocuparía también en ese sentido,
por tanto, preocúpense ustedes de traer mociones de ciudad, ustedes que sí que
pueden y, en ese sentido pues cada uno nos preocupemos de nuestros problemas,
que no son pocos. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha..., sí, perdó, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per respondre bàsicament a Plataforma per Catalunya, dirlos que no ens cal fer “corta y pega” respecte d’aquesta moció, perquè ja la vam
escriure nosaltres, per tant, és nostra en el Parlament de Catalunya, per tant, és la
nostra moció i, a més, que vostè digui que aquesta moció no parla de la ciutat, quan
estem parlant de pobresa, quan estem parlant de beques menjador, quan estem
parlant d’entitats del Tercer Sector, clar que per vostès totes aquestes coses són
invisibles als seus ulls, però per nosaltres són importants.
I respecte a Convergència i Unió, ens demanen que no tinguem pressa, que no
tinguem pressió, jo li recordo que els nens de la nostra ciutat dinen, sopen i esmorzen
cada dia i, per tant, que la pobresa no té temps i la pobresa no espera i, per tant, li
demanaria que truqués demà mateix, si ho creu convenient, a ITACA o a l’Esplai de
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La Florida, que estan fent els casals d’estiu, que allargaran el casal d’estiu tot el mes
d’agost, si han rebut alguna trucada o alguna convocatòria de la Generalitat de
Catalunya, per poder becar o poder suplementar més nens, que es puguin quedar el
mes d’agost a fer els tres àpats a l’Esplai de La Florida o ITACA. Sembla que la
resposta ja la sé, però prefereixo que vostè els truqui.
I respecte de les beques menjador, jo crec que vostès tampoc haurien de treure gaire
pit, perquè la Sra. Fernández ja els hi ha dit, afegim un milió d’euros, quan no ens
tocaria fer-ho, afegim un milió d’euros a les beques a la nostra ciutat. Però no només
això, avancem, aquest curs hem avançat un milió d’euros, perquè la Generalitat paga
tard a les escoles de la nostra ciutat, les beques de menjador. Per tant, hem hagut
d’avançar tres vegades fins un total d’un milió d’euros, al Consell Comarcal, de les
arques municipals, un milió d’euros perquè les escoles no pateixin l’endarreriment del
pagament de la Generalitat. Per tant, un milió que afegim, un milió que avancem i
100.000 euros que el govern de Convergència i Unió ha reduït en beques menjador,
aquest curs 2012-2013, que ja ha acabat, a la nostra ciutat. Per tant, vagi sumant i
vagi veient tot l’esforç que fa aquest Ajuntament, perquè no hi hagi malnutrició infantil
i que cap nen es quedi sense beca a la nostra ciutat.

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

SRA. CLAR
Hem parlat amb ITACA, hem parlat amb el centre de La Florida, i vostè sap
perfectament que des de l’any passat existeixen aquestes ajudes, no sé si més, ...

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí, perdó, perdó, és que té raó el Sr. Ordóñez, és que pensava ara que anaven en
un altre ordre, té vostè la paraula, disculpi Sra. Clar.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, para contestarle al Sr. Salmerón, bien, nosotros nos
preocuparemos obviamente de lo que queramos preocuparnos y quienes han
empezado a nombrarnos a nosotros, incluso en mociones que nosotros no teníamos
que ver y tienen una auténtica obsesión con nosotros, son ustedes, en este caso ha
sido su compañero quien nos ha empezado a mentar en mociones en las que no
teníamos nada que ver, debido a su obsesión, a ser un obsesivo compulsivo con
nosotros.
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Bien, y Sr. Esteve la verdad es que obviamente todos los temas afectan a la ciudad,
todos los temas afectan a la ciudad, pero bueno, nosotros lo que lamentamos es que
ustedes hagan una utilización política, que es lo que hacen, cuando la gente pasa
hambre. Ustedes están haciendo una utilización política de eso y eso es muy feo,
porque donde ustedes gobiernan, también la gente pasa hambre, o es que en
Andalucía no pasa hambre la gente, dejen de hacer utilización política del hambre de
la gente y céntrense en gobernar la ciudad mejor, que es lo que tendrían que hacer,
que ustedes, la verdad, es que son la pata de la silla, por mucho que quieran hacer
ver que no, que sustenta el sistema.

SRA. ALCALDESSA
Bé, moltes gràcies, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Doncs com estava dient, hem parlat i vostè sap que aquestes ajudes existeixen des
de l’any passat, hi ha la voluntat de mantenir-les i d’incrementar-les en la mesura del
possible, però els recursos, Sr. Esteve, són els que són. És molt fàcil tirar-nos aquí la
pilota al cap l’un a l’altre, però siguem realistes, hi ha una problemàtica i una
problemàtica que, com a mare, no em vull ni arribar a imaginar, no vull pensar què
pot ser que el teu fill et demani menjar i que no tinguis per donar-li, aquesta és la
problemàtica. I, Sr. Esteve, o ens ajuntem tots i reconeixem cadascú la feina que fem
i jo he sigut, des del grup municipal de Convergència i Unió, hem sigut els primers en
reconèixer la feina que s’està fent, des d’aquest Ajuntament, en el sentit de les
beques menjador, o anem malament, no ens podem tirar pel cap el tema de la
pobresa infantil, Sr. Esteve.
Sr. Esteve, les dades del Consell Comarcal les té vostè igual que jo, Convergència i
Unió hem reconegut i hem aplaudit favorablement i hem valorat de forma molt
positiva, l’esforç que va fer aquest Ajuntament, en signar un conveni amb el Consell
Comarcal, per avançar els diners. I Sr. Esteve, vostè sap que la Generalitat,
malament i tard, si vol, però acaba pagant. Vol que parlem també per què no paga
abans la Generalitat? Sr. Esteve, vostè ho sap igual que jo, referent que si la
Generalitat, si n’hi ha menys recursos o n’hi ha més recursos, Sr. Esteve, les dades
del Consell Comarcal també són molt clares, el curs 2010-2011 van haver-hi 11.500
sol·licituds, aproximadament, de beques menjador, 2011-2012, 11.300,
aproximadament, i aquest curs 8.900, no arriben... perdó, 8.996, no arriben a les
9.000, s’ha donat cobertura des del Consell Comarcal al 80,36% i ens consta i així ho
reconeixem, que aquest Ajuntament ha fet un esforç econòmic molt important, per
cobrir la diferència. No costa res reconèixer les coses que fan els altres partits polítics
i jo considero que, com a polítics, ens fa més grans reconèixer el bo que fan els
altres, no passa res, no ens tirem pel cap aquestes coses.
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SRA. ALCALDESSA
No sé si..., Sr. Ordóñez? El Partit Popular no vol intervenir? Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
No, simplement, no per fer més polèmica, però en tot cas, dir-li que governar és
prioritzar i aquest Ajuntament, aquest govern municipal ha prioritzar i ha dedicat un
milió d’euros d’allà on no tenia, els ha dedicat a beques i ha dedicat un altre per
avançar els diners d’una altra administració que no els posa i, en canvi, aquesta
administració ha decidit, en algun moment, donar-li 8 milions d’euros a La Vanguardia
i ha decidit, doncs que escoles com el Xaloc i Pineda a la nostra ciutat, rebin 4 milions
d’euros cada curs, a la nostra ciutat. I, per tant, governar és prioritzar i, per tant,
nosaltres hem prioritzat això, uns altres prioritzen altres coses.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 22 i 23; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 22.- DE SUPORT A LES 12 PROPOSTES D’ACTUACIÓ DE LA TAULA
DEL TERCER SECTOR.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i
Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants 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, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que la Taula d’entitats del Tercer Sector ha presentat el dimarts 2 de juliol un
plec de 12 propostes d’actuació al President Mas on exposen:
Proposta 1: Les entitats socials li demanem que el Govern redueixi, simplifiqui
i compacti la gran diversitat d’ajudes i prestacions socials existents, entre les
quals també la Renda Mínima d’Inserció, en una única prestació social bàsica
que garanteixi els mínims ingressos a aquelles persones i famílies que no
tenen recursos propis per a viure una vida digna. Aquesta nova prestació
social bàsica permetria simplificar, agilitar i reduir costos de gestió i de control,
i alhora facilitar-ne l’accés als ciutadans. I es podria completar amb
l’establiment de molt poques prestacions complementàries ben integrades.
Proposta 2: Les entitats socials no podem ni volem deixar de donar atenció a
les persones que queden situades en els darrers esglaons de la cadena de la
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reinserció de la societat. Per aquest motiu li demanem reemprendre la
col·laboració amb el Departament de Justícia en els programes de
rehabilitació de reclusos, tant a l’interior com a l’exterior dels recintes
penitenciaris. Actualment el Departament ha limitat en gran mesura aquesta
col·laboració i ha retallat programes de tot tipus, com formatius, d’inserció
sociolaboral, de drogodependències, de salut, de mentoria social o de pisos
assistits, hipotecant un treball conjunt públic-privat que durant anys havia estat
modèlic.
Proposta 3: Seguint el precedent de la ‘Marató contra la Pobresa’, li
proposem que el Govern impulsi una nova iniciativa destinada a potenciar la
solidaritat ciutadana i canalitzar recursos cap a les entitats socials. Una nova
iniciativa que desitjaríem que aquest cop no fos de caràcter puntual, sinó que
esdevingués el primer pas per disposar a Catalunya d’un nou instrument
permanent –com tenen altres països- destinat a envigorir aquesta solidaritat
per reforçar amb recursos privats aquells projectes i entitats que són i seran
necessaris per a la cohesió i el progrés social de Catalunya.
Proposta 4: Les entitats socials que col·laborem des de fa anys amb el
Departament d’Empresa i Ocupació en activitats d’intermediació laboral, li
demanem que la Generalitat preservi el model català de participació del
Tercer Sector en la formació i la inserció sociolaboral dels col·lectius amb més
dificultats d’accés al mercat de treball. Es tracta d’un model únic a tot l’Estat,
que ha demostrat fins ara la seva eficàcia i eficiència per inserir en l’empresa
ordinària els col·lectius especials, i que els nous models europeus i estatals de
grans agències de col·locació podrien fer desaparèixer. Li demanem que el
Departament estableixi contractes-programa amb aquestes entitats, i que la
futura Llei d’Ocupació de Catalunya no només mantingui aquest model sinó
que el potencïi i el consolidi.
Proposta 5: En el cas dels Centres Especials de Treball, concebuts per donar
feina a les persones que no poden incorporar-se al mercat ordinari, el Govern
central no garanteix, un any més, el pagament del 50% del sou mínim
interprofessional, com marca la llei. Actualment, a Catalunya hi ha més de 200
CET que donen feina a 8.700 persones d’especial dificultat i el finançament
públic és un pilar bàsic per a la viabilitat del manteniment d'aquesta ocupació.
Per aquesta raó, cal que el Govern català concreti urgentment el finançament
per enguany - aplicant una acció positiva en la distribució dels recursos que
permeti la creació de nous llocs de treball- i liquidi els imports pendents des de
2010. Per a treballar pel futur, és necessari crear un espai de treball estable
per definir una estratègia en la definició d'un model d'inserció laboral de
persones amb discapacitat. Finalment, accions com la revisió de les
acreditacions dels CET -garantint que aquests responguin efectivament a la
seva missió esperada- i l'aposta per la reserva social en la contractació
pública són mesures d'elevat impacte sense cap cost econòmic.
Proposta 6: Les entitats financeres tenen a Catalunya prop de 100.000 pisos
buits, i ens caldria un parc d'almenys 230.000 habitatges de lloguer social per
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atendre les necessitats actuals de la població catalana més desafavorida. El
govern central va acordar a principis d’any amb 33 entitats financeres la
creació del Fondo Social de Vivienda, que a causa d’un mal plantejament està
resultant un fracàs: fins avui només 89 famílies han accedit a algun dels 6.000
habitatges del Fondo. Per això proposem que el Govern català negociï amb
les entitats financeres presents a Catalunya i amb el SAREB, la cessió a la
Generalitat d’una part del seu estoc d’habitatges desocupats a fi de doblar els
efectius actuals de parc públic i social d’habitatges de lloguer. A més, oferim
que les entitats del Tercer Sector especialitzades en aquest àmbit col·laborin
amb el Govern en la gestió d’aquest parc de lloguer social.
Proposta 7: Tot i que aspirem a que la Generalitat pugui oferir tan aviat com
el seu pressupost ho permeti una prestació garantida a totes les famílies amb
fills a càrrec perquè puguin assumir plenament llurs responsabilitats envers els
seus fills, li demanem que ara, en la situació d’emergència social que vivim, i
tot essent conscients de les dificultats econòmiques del Govern, de forma
provisional i excepcional el Govern estengui i garanteixi els programes de
beques escolars, no només les relacionades amb l’alimentació sinó també
amb l’educació.
Proposta 8: Proposem oferir a tots els adolescents i joves de Catalunya
inactius una oferta de segones oportunitats formatives tant en l’àmbit de la
formació ocupacional com en el de la formació professional; complementat
amb una cobertura de beques de transport o beques-sosteniment que
garanteixin que no existeixen barreres a la formació mentre les taxes d’atur no
tornen a uns índexs equivalents als d’abans de la crisi. Proposem impulsar,
doncs, un ambiciós pla de reentrada al sistema reglat per als adolescents i
joves que l’han abandonat prematurament, per mitjà d’escoles, PQPI, mòduls
de formació d’adults o altres dispositius de segona oportunitat i recuperar les
polítiques actives d’ocupació.
Proposta 9: Demanem que el Govern defensi, impulsi i plasmi en una llei
pròpia un model català de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència,
que ens permeti que els importants recursos que la Generalitat i els
Ajuntaments catalans ja destinen a aquesta política fonamental del nostre
sistema de benestar, i que són complementats pel Govern de l’Estat en una
proporció, el 20%, que queda molt lluny del 50% que preveia la Llei, els
puguin gastar i assignar d’una manera més realista, eficient, equitativa i
adequada a les necessitats reals de les nostres persones dependents i les
seves famílies.
Proposta 10: Sol·licitem que el Govern apliqui i impulsi amb urgència el Pla
de Prevenció i Atenció a la Cronicitat, que considerem que haurà d’implicar
necessàriament un traspàs molt important de recursos econòmics des de
l’àmbit sanitari a l’àmbit social. El Pla també haurà de revertir la tendència
tradicional i actual de priorització de recursos cap a l'atenció hospitalària molt
especialitzada, en detriment dels serveis comunitaris i l'atenció primària i
sociosanitària, que en l’actual context de retallades és difícil d’entendre.
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L’aplicació del Pla creiem que també comporta construir una arquitectura
institucional diferent a l’actual, que permeti una acció de govern més
transversal, una visió dels problemes de salut més integral i sociosanitària, i
l’assumpció de noves responsabilitats i lideratge des mde l’àmbit social.
Proposta 11: Demanem que el Govern agilitzi els passos necessaris per
complir el compromís assumit en el Pla de Suport al Tercer Sector de
simplificar els procediments de sol·licitud, tramitació i justificació de
subvencions. Les entitats socials hem d’esmerçar moltes energies inútils per
complir requeriments desproporcionats i a vegades absurds en relació a les
subvencions de la Generalitat, i amb duplicitats i criteris contradictoris entre
els Departaments. Fa dos anys vam presentar un informe amb el nostre
diagnòstic i propostes, però els problemes identificats no han millorat sinó que
fins i tot han empitjorat, especialment pel que fa al requisit incomprensible
d'haver de justificar amb factures originals les despeses del projecte que la
Generalitat no ha subvencionat.
Proposta 12: Demanem que el Govern aprovi una instrucció que permeti
garantir que, en el marc de la Llei de Contractes del Sector Públic, els
procediments de contractació pública de serveis d’atenció a les persones
preservaran l’eficàcia i la qualitat dels serveis. Perquè les subhastes, les
ofertes temeràries i la devaluació dels requisits de solvència i qualitat, que
s’estan estenent entre algunes Administracions, no són admissibles en els
serveis d’atenció a les persones i perjudiquen els objectius de cohesió social
que tots defensem.
Atès que aquestes reivindicacions recullen la problemàtica de moltes persones i
entitats de la nostra ciutat, problemàtica de la que s’han fet ressò anteriors plens: La
reclamació d’una renda mínima garantida, la inserció sociolaboral dels col·lectius amb
més dificultat d’accés al mercat de treball, i la pèrdua de recursos com el SIL, la
situació asfixiant dels Centres Especials de Treball, les beques escolars, la necessitat
de reforçar les segones oportunitats formatives, els problemes amb l’atenció a la
dependència, l’atenció sociosanitària...entre altres.
Atès que ara més que mai cal facilitar el funcionament de les entitats del tercer
sector, començant per la simplificació dels procediments de sol·licitud, tramitació i
justificació de les subvencions.
Atès que cal blindar l’eficàcia i qualitat dels serveis d’atenció a les persones, davant el
deteriorament que es produeix al primar criteris economicistes.
Atès que al Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del 3 de juliol, es va
preguntar al President de la Generalitat sobre el compromís del Govern i d’ell mateix
amb aquestes 12 propostes, i la resposta va ser plena de vaguetats.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:
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PRIMER. - Manifestar el suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet a les 12 propostes
d’actuació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social.
SEGON. – Reclamar al Govern de la Generalitat el seu posicionament davant
aquestes propostes (sigui per implementar, impulsar, o defensar-les on calgui), en
forma de pla d’actuació, i no sols de bones voluntats.
TERCER. – Donar trasllat d’aquests acords al Departament de Benestar Social i
Família, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Taula del Tercer
Sector Social de Catalunya i a les entitats de la ciutat

MOCIÓ 23.-

SOBRE LA POBRESA INFANTIL I LES BEQUES DE MENJADOR.

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:

La pobresa infantil a Catalunya arriba fins al 26,4%. La malnutrició i la desnutrició són
els primers efectes fisiològics que es detecten en els infants que es troben sota el
llindar de la pobresa. En molts casos l’escola esdevé el principal suport de la seva
alimentació i també contribueixen a la detecció de l’alumnat en risc d’exclusió social.
Hi ha infants que realitzen un sol àpat al dia –el que fan a l’escola– i altres que
necessiten una beca de menjador però que no poden accedir a ella. Ara amb la
finalització del curs escolar cal garantir que aquest infants i joves continuïn tenint
cobertes les necessitats alimentàries, psicològiques i de lleure.
Atès que nombroses entitats del Tercer Sector Social, destaquen la funció
d’acompanyament, d’adquisició d’hàbits i d’evitar que els menors restin sols a casa
durant tot el dia i reclamen en aquesta línia major suport econòmic per poder fer front
a l’increment de la demanda que s’espera per aquest estiu. L’alimentació és un dret
humà reconegut internacionalment (article 25 de la Declaració Universal dels Drets
Humans) amb totes les implicacions que se’n puguin derivar en el plànol, polític,
jurídic i econòmic per tal de reaccionar davant el problema de la fam i assegurar una
distribució equitativa dels aliments. El dret a l’alimentació és reconegut explícitament
en la constitució de molts països, en el cas d’Europa, va associat principalment a
disposar d’una renda mínima que en permeti la seva satisfacció i asseguri una vida
digna.
Atès que la Generalitat de Catalunya té competències exclusives en matèria de
serveis socials, és per tant en primera instància, mitjançant les polítiques socials de
lluita contra la fam i la pobresa, el garant del dret a l’alimentació.
Atès que el Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de juliol de 2013 va aprovar
una moció en la que s’insta el Govern a:
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a) Aprovar, abans del 17 de juliol de 2013, una convocatòria urgent de
subvencions o incrementar suficientment els recursos destinats, mitjançant
convenis a entitats i ens locals, a atorgar beques per a places de colònies,
casals, campaments i rutes per a l’estiu del 2013 (del 25 de juny fins al 12
de setembre) que permeti als infants disposar de tres àpats diaris i tenir
les mateixes oportunitats en el lleure que la resta d’infants que els
envolten.
b) Garantir, per mitjà d’un pla de xoc de garantia alimentària i una partida
pressupostària oberta, que per al curs 2013-2014 cap infant no es queda
sense una beca de menjador per limitacions pressupostàries.
L’accés a la beca dependrà dels barems econòmics i socials actuals de la
família de l’infant.
Pel que fa als ajuts d’urgència social, s’ha d’incrementar el suport als ens
locals per tal d’atendre els casos de famílies que, tot i que reben una beca de
menjador, no poden fer front al pagament de la part que els correspon.
c) Incloure la distribució d’aliments en la propera Cartera de serveis socials,
ampliar la xarxa de centres de distribució d’aliments i establir un model
acordat amb les entitats socials i els ens locals que inclogui també les
propostes i les iniciatives que sorgeixin de la Taula de Distribució Solidària; tot
això, de manera que se’n garanteixin la suficiència pressupostària, l’eficàcia i
l’eficiència.
d) Convertir la Taula de Distribució Solidària en l’instrument que coordini totes
les polítiques públiques de lluita contra la fam i la malnutrició, especialment la
infantil; i donar a conèixer, cada sis mesos, les propostes i línies de treball de
la Taula mitjançant la Comissió de Benestar i Immigració del Parlament.
El Departament de Benestar Social i Família ha d’ésser el responsable de
coordinar la resta de departaments a l’hora de mobilitzar recursos i definir
polítiques públiques de lluita contra la fam i la malnutrició.
e) Garantir, mitjançant la Taula de Distribució Solidària, l’estratègia i les
mesures compensatòries que cal impulsar en el cas que desaparegui l’ajuda
alimentària provinent de la Unió Europea, sia per mitjà de recursos propis o
per mitjà de campanyes específiques.
Atès que, tot i alegrar-nos d’aquesta resolució del Parlament, no podem baixar la
guàrdia ja que tenim exemples recents d’incompliments d’acords del Parlament
Atès que aquesta moció s’ha aprovat per la pressió de la Cambra, en concret del grup
icv-euia que la presentava, després de mesos d’inacció per part del Govern. Si ha
costat tant arribar a aquest acord, no podem permetre que se li posi fre, per la raó
que sigui.
Atès que la gravetat de la situació ens obliga a tots a estar vigilants al compliment
efectiu dels acords de la moció actual.
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El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER. – Donar suport a la Moció aprovada en el Parlament de Catalunya, sobre la
pobresa infantil i les beques de menjador
SEGON. – Reclamar al Govern de la Generalitat el seu compliment íntegre i dins els
termes acordats
TERCER. – Donar trasllat d’aquests acords al Departament de Benestar Social i
Família, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, i a les entitats de la
ciutat

PLATAFORMA PER CATALUNYA

Per acord de la Junta de Portaveus en la sessió que ha tingut lloc el dia d’avui, la
moció número 24 presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya, s’ha
debatut de manera conjunta amb la moció número 15 presentada pels grups
municipals del PSC-PM, CiU i ICV-EUiA.
Tancat el debat s’ha sotmès a votació la moció número 24, adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 24.- EN DEFENSA DE L’ESPORT DE BASE I DELS CLUBS ESPORTIUS
AMATEURS DE LA NOSTRA CIUTAT.
Vist que en els darrers mesos s'està produint un augment desmesurat en les
inspeccions per part de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la
Seguridad Social a clubs esportius amateurs de tota Espanya. Catalunya al ser una
regió amb molta activitat esportiva, està patint especialment aquestes inspeccions,
que el que tenen principalment és un clar afany recaptatori. Les inspeccions fa mesos
que van començar i ja són diversos els clubs esportius amateurs sancionats.
Sancions que en molts casos seran impossibles d'assumir i que poden comportar a
curt termini la desaparició de molts clubs esportius. Des de la Unió de Federacions
Esportives Catalanes (UFEC), s’ha advertit que corren perill de desaparició més de
4.000 dels 8.000 clubs esportius catalans.
Atès que aquestes inspeccions tenen merament afany recaptatori i que deixen de
banda que l'esport amateur té un caràcter purament social, ja que aquests clubs no
tenen afany de lucrar-se, sinó que serveixen com a eina fonamental per al
desenvolupament personal dels joves que practiquen esport, amb la inculcació de
valors que difícilment s'adquireixen si no es practica esport i a més a més, tampoc
hem d'oblidar la tasca integradora i de cohesió social que té l'esport de base en la
societat. Hem de tenir en consideració que les inspeccions s'estan focalitzant en
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persones que reben una remuneració mínima, simbòlica en la gran majoria dels
casos, per dedicar part del seu temps lliure a entrenar durant unes hores a la
setmana, en la gran majoria de casos a gent jove i sobretot a nens i nenes.
Òbviament, amb les inspeccions que es duen a terme, el cost de tindre aquest
personal, o bé serà inassolible pels clubs, amb la qual cosa tancaran, o bé, es
repercutirà a les famílies dels nens, que amb l'actual situació de crisis, es poden
veure abocades en molts casos a treure al nen/ a la nena del club.
Atès que aquets clubs amateurs no tenen en la gran majoria dels casos, ni
patrocinadors, ni existeixen drets publicitaris ni televisius, i que subsisteixen per les
quotes que paguen els pares per a que els seus fills i filles practiquin esport i per les
subvencions que reben d'alguns ens públics i que en aquests moments, aquestes
subvencions, han disminuït de manera dràstica.
Vist que aquestes sancions no afecten a equips professionals, ja que la normativa és
diferent, i que en molts casos els deutes que tenen els clubs professionals amb la
seguretat social tenen xifres escandaloses (recordem que tant sols els clubs de futbol
de primera i segona divisió deuen més de 600 milions d'euros a hisenda) i que
malauradament se'ls està donant per part dels diferents governs unes facilitats que
no es donen a cap petit empresari.
Atès que tan abans, però sobretot amb la nova situació, el esport dels ajuntaments,
com a administració més propera, és fonamental tant per la difusió de la pràctica
esportiva a clubs de la ciutat, com per al suport directe als mateixos clubs.
Vist que ara més que mai necessitem un pla específic de l'Ajuntament que inclogui
tant el suport econòmic, com publicitari, com la recerca de nous patrocinadors per als
nostres clubs. I ara més que mai cal protegir l'esport base i que per això es necessita
una reestructuració de les ajudes econòmiques que dona l'Ajuntament de L'Hospitalet
del Llobregat als clubs de la ciutat, per a fer un repartiment més equitatiu, amb la
finalitat que uns clubs de la ciutat s'emportin la majoria d'ajudes i d'altres ben poques.
És per aquests motius que el Grup Polític de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple
l’adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat el punt Primer amb 20 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 6 vots a favor dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Primer.- Instar a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la
Seguridad Social, la suspensió d'aquestes inspeccions fins que no es reguli la
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figura del voluntari esportiu.

b) Ha estat rebutjat el punt Segon amb 18 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, 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,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Segon.- Crear una comissió municipal especial, amb representants de tots els
grups polítics municipals, i amb els membres dels clubs esportius que així ho
desitgin, per abordar la problemàtica dels clubs esportius amateurs de la nostra
ciutat, provocada per aquesta onada d'inspeccions; que serveixi per a la creació
d'un Nou Pla Municipal de l'Esport, on l'Ajuntament de la ciutat s'impliqui
directament en la recerca del major nombre de patrocinadors per als nostres
clubs, i si s'escau d'incentivar fiscalment a aquells patrocinadors que tinguin el
seu domicili social a L'Hospitalet del Llobregat. Un Pla Municipal de l'Esport on es
determini de forma més equitativa el volum de les subvencions que reben els
clubs de la ciutat.
c) Ha estat rebutjat el punt Tercer amb 14 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots a favor dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Tercer.- Donar trasllat d'aquests acords als clubs esportius de la ciutat
PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.

PARTIT POPULAR
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 23277, de 14 de maig de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea 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 23277 i data 14 de maig de 2013 i, i, que
s’havia de contestar en el Ple Municipal el dia 28 de maig de 2013, en relació a:
“El Grupo Municipal del Partido Popular, viene reuniéndose de manera periódica
con las entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los
problemas que desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por todo ello solicitamos la siguiente información del Distrito III:
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral, especificando el
número de cargos directivos del distrito.
2.- Cuantas personas cobran más de 35.000 € brutos y a poder ser se facilite una
relación detallada.”
i de la qual us vaig sol•licitar pròrroga.
1.-De conformitat amb el que disposa l’art. 130 de la Llei 7/85 Reguladora de les
bases de Règim Local, en el Districte III no existeix cap personal directiu.
2.- 2 persones s/antiguitat.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 23280, de 14 de maig de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 23280 i data 14 de maig de 2013 i, i, que
s’havia de contestar en el Ple Municipal el dia 28 de maig de 2013, en relació a:
“El Grupo Municipal del Partido Popular, viene reuniéndose de manera periódica
con las entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los
problemas que desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por todo ello solicitamos la siguiente información del área de Deportes :
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral del departamento y
el detalle de los cargos directivos de dicha área (nombre, cargo y retribución bruta
anual
2.- Cuantas personas cobran más de 45.000 € brutos y a poder ser se facilite una
relación de este personal.
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3.- ¿Cuántos cargos eventuales hay en esta área? Y facilítese un listado con el
detalle del cobro bruto anual.”
i de la qual us vaig sol•licitar pròrroga.
1.-De conformitat amb el que disposa l’art. 130 de la Llei 7/85 Reguladora de les
bases de Règim Local, en l’Àrea d’Esports no existeix cap personal directiu.
2.- 3 persones s/ antiguitat.
3.-1 Assessor/a Tècnic de nivell 1, (Acord de Ple 0103/829 de 27/06/2011) i la
retribució està a la seva disposició en la seu electrònica de la pàgina web de
l’Ajuntament.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 23281, de 14 de maig de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 23280 i data 14 de maig de 2013 i, i, que
s’havia de contestar en el Ple Municipal el dia 28 de maig de 2013, en relació a:
“El Grupo Municipal del Partido Popular, viene reuniéndose de manera periódica
con las entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los
problemas que desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por todo ello solicitamos la siguiente información del área de Educación y Cultura
:
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral del departamento y
el detalle de los cargos directivos de dicha área (nombre, cargo y retribución bruta
anual
2.- Cuantas personas cobran más de 45.000 € brutos y a poder ser se facilite una
relación de este personal.
3.- ¿Cuántos cargos eventuales hay en esta área? Y facilítese un listado con el
detalle del cobro bruto anual.”
i de la qual us vaig sol•licitar pròrroga.
1.-De conformitat amb el que disposa l’art. 130 de la Llei 7/85 Reguladora de les
bases de Règim Local, en l’Àrea d’Educació i Cultura no existeix cap personal
directiu.
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2.- 10 persones s/ antiguitat.
3.- 1 Assessor/a Tècnic de nivell 1, 1 Assessor/a Tècnic de nivell 2 (Acord de Ple
0103/829 de 27/06/2011) i la retribució està a la seva disposició en la seu
electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 23282, de 14 de maig de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 23282 i data 14 de maig de 2013 i, i, que
s’havia de contestar en el Ple Municipal el dia 28 de maig de 2013, en relació a:
“El Grupo Municipal del Partido Popular, viene reuniéndose de manera periódica
con las entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los
problemas que desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por todo ello solicitamos la siguiente información del área de Hacienda y
Recursos Generales :
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral del departamento y
el detalle de los cargos directivos de dicha área (nombre, cargo y retribución bruta
anual
2.- Cuantas personas cobran más de 45.000 € brutos y a poder ser se facilite una
relación de este personal.
3.- ¿Cuántos cargos eventuales hay en esta área? Y facilítese un listado con el
detalle del cobro bruto anual.”
i de la qual us vaig sol•licitar pròrroga.
1.-De conformitat amb el que disposa l’art. 130 de la Llei 7/85 Reguladora de les
bases de Règim Local, en l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals existeixen 3
òrgans de personal directiu i la seva retribució està a la seva disposició en la seu
electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament.
2.- 30 persones s/ antiguitat.
3.- No hi ha càrrecs eventuals en aquesta àrea.
Cordialment,”
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•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 23283, de 14 de maig de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 23283 i data 14 de maig de 2013 i, i, que
s’havia de contestar en el Ple Municipal el dia 28 de maig de 2013, en relació a:
“El Grupo Municipal del Partido Popular, viene reuniéndose de manera periódica
con las entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los
problemas que desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por todo ello solicitamos la siguiente información del Distrito I (Centro, Sant
Josep,Sanfeliu):
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral, especificando el
número de cargos directivos del distrito.
2.- Cuantas personas cobran más de 35.000 € brutos y a poder ser se facilite una
relación detallada.”
i de la qual us vaig sol•licitar pròrroga.
1.-De conformitat amb el que disposa l’art. 130 de la Llei 7/85 Reguladora de les
bases de Règim Local, en el Districte I (Centre, Sant Jose, Sanfeliu) no existeix
cap personal directiu.
2.- 4 persones s/antiguitat.
Cordialment,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 23285, de 14 de maig de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 23285 i data 14 de maig de 2013 i, i, que
s’havia de contestar en el Ple Municipal el dia 28 de maig de 2013, en relació a:
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“El Grupo Municipal del Partido Popular, viene reuniéndose de manera periódica
con las entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los
problemas que desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por todo ello solicitamos la siguiente información del Distrito II :
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral, especificando el
número de cargos directivos del distrito.
2.- Cuantas personas cobran más de 35.000 € brutos y a poder ser se facilite una
relación detallada.”
i de la qual us vaig sol•licitar pròrroga.
1.-De conformitat amb el que disposa l’art. 130 de la Llei 7/85 Reguladora de les
bases de Règim Local, en el Districte II no existeix cap personal directiu.
2.- 2 persones s/antiguitat.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 23286, de 14 de maig de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 23286 i data 14 de maig de 2013 i, i, que
s’havia de contestar en el Ple Municipal el dia 28 de maig de 2013, en relació a:
“El Grupo Municipal del Partido Popular, viene reuniéndose de manera periódica
con las entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los
problemas que desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por todo ello solicitamos la siguiente información del Distrito IV-V :
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral, especificando el
número de cargos directivos del distrito.
2.- Cuantas personas cobran más de 35.000 € brutos y a poder ser se facilite una
relación detallada.”
i de la qual us vaig sol•licitar pròrroga.
1.-De conformitat amb el que disposa l’art. 130 de la Llei 7/85 Reguladora de les
bases de Règim Local, en el Districte IV-V no existeix cap personal directiu.
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2.- 2 persones s/ antiguitat.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 23290, de 14 de maig de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 23290 i data 14 de maig de 2013 i, i, que
s’havia de contestar en el Ple Municipal el dia 28 de maig de 2013, en relació a:
“El Grupo Municipal del Partido Popular, viene reuniéndose de manera periódica
con las entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los
problemas que desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por todo ello solicitamos la siguiente información del Distrito VI :
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral, especificando el
número de cargos directivos del distrito.
2.- Cuantas personas cobran más de 35.000 € brutos y a poder ser se facilite una
relación detallada.”
i de la qual us vaig sol•licitar pròrroga.
1.-De conformitat amb el que disposa l’art. 130 de la Llei 7/85 Reguladora de les
bases de Règim Local, en el Districte VI no existeix cap personal directiu.
2.- 2 persones s/ antiguitat.
Cordialment,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 23371, de 14 de maig de 2013, 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 veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 23371 i data 14 de maig, que s’havia de
contestar en el Ple Municipal del 28 de maig, en relació a les subvencions a
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l’entitat Òmnium Cultural des de l’any 2010 i de la qual us vaig sol·licitar pròrroga,
us comuniquem el següent.
Les sol·licituds de subvenció per l’entitat i les resolucions al respecte han estat les
següents:
ANY 2013:
Pla treball projecte educatiu 2013 (anual) demanada a Educació
Pla
treball
2013
(anual)
demanda
a
Denegada
Pla treball 2013 projecte ENGRESCA’T (puntual) demanada a Cultura

201€
Cultura
800€

ANY 2012:
Pla
treball
Denegada

2012

(anual)

demanada

a

Cultura

(anual)

demanada

a

Cultura

ANY 2011: No van fer cap petició.
ANY 2010:
Pla
treball
Denegada

2011

Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 23634, de 16 de maig de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 23634 i data 16 de maig de 2013 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en
relació a:
“Solicitamos conocer si se ha procedido a retirar fondos municipales o a cancelar
cuentas o depósitos o cualquier producto bancario de entidades que ejecuten
desahucios.”
Us adjuntem informe elaborat per la Tresoreria Municipal on dona compliment a la
pregunta sol·licitada.
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Cordialment,”
“INFORME DE LA TRESORERIA GENERAL, AMB RELACIÓ A LA PREGUNTA
FORMULADA PER GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR CATALUNYA.
Vista la pregunta formulada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya per
que sigui contestada en el Ple municipal del proper dia 28 de maig de 2013, amb
relació a “si se ha procedido a retirar fondos municipales o a cancelar cuentas o
depósitos o cualquier producto bancario de entidades que ejecuten desahucios”.
El tresorer general d’aquesta Administració Municipal i d’acord amb els articles 5 i
7 del Reial Decret 1174/87 que regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb Habilitació de caràcter nacional i els articles 51 i 199.1
del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei 39/88 Reguladora de les Hisendes Locals informa:
ÚNIC.- Que aquesta Tresoreria Municipal no te constància de quines Entitats
Financeres estan realitzant desnonaments.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 24181, de 21 de maig de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Regidor d’Esports i Joventut, Sr. Cristian
Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 24181 de data 21 de maig, i segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 25 de juny de 2013, de la qual us vam
demanar pròrroga, us informo del següent:
L’ajuntament cedeix l’ús de les instal·lacions a través de l’empresa LA FARGA
GEM S.A., que en la data d’inici del Campus era l’empresa gestor de l’Estadi
Municipal de Fútbol de la Feixa Llarga.
L’ empresa organitzadora és JOMI BCN.
Per conèixer la dada sobre la contraprestació econòmica rebuda per l’empresa
gestora de la instal·lació, hauria de dirigir-se a LA FARGA GEM S.A.
L’ajuntament no aporta cap quantitat econòmica per a la celebració d’aquest
campus.
La política d’ajudes i beques a nens per a la realització del campus la decideix i la
implementa, en el seu cas, l’empresa organitzadora. En cap cas l’ajuntament,
donat que no és un servei públic, ni una activitat obligatòria.
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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 del Partit Popular, RGE
número 25922, de 30 de maig de 2013, 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 veu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 25.922 i data 30 de maig de 2013, que s’havia de
contestar en el Ple municipal del dia 25 de juny de 2013, en relació amb la
instal·lació de la carpa de la mesquita del c. Fortuna, us comunico que en el PLE
del 25 de juliol de 2007 i responent a la pregunta formulada per vostè mateix
referent a la mateixa qüestió, ja se li va facilitar aquesta informació.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 27060, de 6 de juny de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i
Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 27.060 i data 6 de juny de 2013 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos
contestada en el Ple Ordinari del 25 de juny de 2013, en relació a animals de
companyia, i de la que havíem demanat pròrroga, dir-vos que:
1- NÚMERO ANIMALS ABANDONATS/PERDUTS RECOLLITS A
L’HOSPITALET

Gossos
Gats
Fures
Ocells
Altres

ANY 2011
172
103
3
14
28

ANY 2012:
151
49
0
17
5

2- NOMBRE D’ANIMALS CENSATS .
CENS
Gossos
Gats
Fures

A data 31/5/2013
10.223
123
3
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3- NOMBRE D’ANIMALS RETORNATS AL PROPIETARI I NÚMERO DE
RENÚNCIES DE PROPIETARIS
RETORNATS
Gossos
Gats
Fures
RENÚNCIES
Gossos
Gats

ANY 2012
55
5
2
ANY 2011
5
6

ANY 2012
59
5
1
ANY 2012:
3
1

4- NOMBRE DE CADÀVERS RECOLLITS (Cadàvers d’animals entregats pels
seus propietaris al Servei de Salut per tramitació de la incineració).
CADÀVERS
Gossos
Gats
Altres

ANY 2011
17
18
3

ANY 2012
12
8
2

5- ARTICULACIÓ DE LA CAPTURA, RECOLLIDA I TRASLLAT D’ANIMALS
AL REFUGI
Un cop es localitza un animal abandonat i/o perdut, s’activa el servei permanent
de recollida d’animals, bé per part dels serveis municipals de Salut, bé per la
Guàrdia Urbana.
L’animal es recollit i traslladat al Refugi Municipal d’Animals de Companyia de S.
Boi, a on se’l realitza una revisó veterinària i s’identifica amb microxip, cas que no
ho estigui ja.
En aquest moment a L’Hospitalet s’inicien els tràmits per retornar l’animal al seu
propietari i en el cas que aquest no sigui localitzat o que l’animal no hagi estat
reclamat, en el termini de vint dies pasa a situació d’adoptable per qualsevol
persona interesada.
6- REALITZACIÓ DEL SERVEI
El servei de recollida d’animals de companyia abandonats i/o perduts a
L’Hospitalet, es realitza a través d’un conveni de col·laboració amb l’ajuntament
de S. Boi de Llobregat, essent aquest normalment el prestatari del servei.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 27074, de 6 de juny de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
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resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i
Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 27.074 i data 6 de juny de 2013 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en
relació a la construcció d’una residència assistida i centre de dia per part de
Prytanis, i de la que havíem demanat pròrroga, dir-vos que:
La Junta de Govern Local en sessió de data 4 de juny de 2013, va aprovar
desestimar la sol•licitud de suspensió temporal de l’execució del contracte entre
l’A juntament i PRYTANIS GRAN VIA, S.L., d’atorgament d’un dret de superfície
per a la construcció i explotació d’una residència assistida i centre de dia per a les
persones grans al districte de Santa Eulàlia. Requerint-la per la continuïtat de les
obres en els terminis establerts.
Pel que respecta a la pregunta de compaginació publico-privada, informar que:
L’Ajuntament de L’Hospitalet i el Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya, van signar un conveni de col•laboració, aprovat pel Ple
Municipal en sessió de data 21 de desembre de 2001, en el qual:
a) L’Ajuntament es comprometia a impulsar la construcció i posada en
funcionament del servei de residència assistida i centre de dia per ala gent gran
Zona Centre - Sant Josep – Santa Eulàlia, amb una capacitat de 140 places
residencial i 40 de centre de dia.
b) El Departament de Benestar social es comprometia al finançament de les
places.
Fruit d’aquest conveni, l’Ajuntament de L’Hospitalet va impulsar la construcció
d’un equipament destinat a serveis residencials i centre de dia per a la gent gran.
El compromís municipal no implicava, al nostre entendre, que l’esmentada
construcció de l’equipament hagi de ser titularitat municipal, ja que no hi ha
obligació competencial per part de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Tanmateix, existeixen diferents fórmules de promoció i foment que faciliten la
construcció d’aquest tipus d’equipaments, i atès que resulta d’interès públic la
creació a la nostra Ciutat de places d’aquest tipus, es va posar a disposició un
terreny que pogués destinar a tal fi i que permetia la concertació d’un gran
número de places que formin part de la xarxa de serveis socials de responsabilitat
pública.
En aquest sentit, a través dels corresponents procediments legals, que garantien
el compliment dels principis de publicitat i concurrència, es va optar per al
constitució d’un dret de superfície sobre el terreny esmentat, a partir del qual el
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superficiari es compromet a la construcció d’una residència amb mitjans propis i al
seu risc i ventura, a canvi de l’obligatorietat d’aquest a concertar amb la
Generalitat de Catalunya, com a mínim, el nombre de places acordades en el
conveni signat entre la Generalitat i l’Ajuntament.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 28145, de 12 de juny de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i
Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 28.145 i data 12 de juny de 2013 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos
contestada en el Ple Ordinari del dia 25 de juny de 2013, en relació al Projecte
“Espai de Respir”, i de la que vàrem sol·licitar pròrroga comentar-vos que:
L’espai de Respir és una prestació de servei dins el servei municipal de “La
Caseta de les Palmeres” del Dte.II gestionat per l’entitat Itaca.
La Caseta de Les Palmeres ofereix els serveis d’Espai familiar, Espai de Respir i
Espai de joc en els següents horaris:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

Espai de Respir

Espai Familiar
(0-1 any)

9.30 – 13,00 h

9,30 – 12,30 h

Espai Familiar
Espai Familiar
(2-3 anys)
(1-2 anys)
Espai de Joc
obert
9,30 – 12,30 h
9,30 – 12,30 h

És un servei puntual que garanteix la cura de l’infant no escolaritzat a cap llar
d’infants durant tres hores i mitja com a màxim per donar suport a les famílies,
especialment a les que no disposen de família extensa. Es vol facilitar la
conciliació de la vida laboral, personal i familiar. Les famílies poden utilitzar
aquest servei com a eina per donar resposta a aquelles necessitats no previstes o
puntuals.
Aquest espai està vinculat als Serveis Socials del districte que és qui detecta i
deriva.
Les famílies poden gaudir d’aquest servei durant un temps de tres mesos, que pot
ser prorrogable, segons les necessitats individuals de cada família.
El servei té una capacitat simultània de 15 infants. Durant l’any 2012 han passat
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un total de 31 infants pel servei.
1.- Quants centres hi ha a la ciutat i on estan ubicats
Un. Al carrer Ronda de la Torrassa, 105, 2a. Planta del Districte II
2.- Quins dies i horaris ofereixen a les famílies, i si estan oberts tots els dies
de l’any o tanquen algun període.
Dilluns de 9’30 a 13’00. Tanca al juliol i a l’agost. Al juliol es transforma en espai
de joc. A l’agost per vacances del personal
3.- Com es demana el servei, afluència i si hi ha llista d’espera o és un servei
immediat.
La via d’accés és a través dels professionals del Serveis Socials del Districte
quan detecten una necessitat. No hi ha llista d’espera. Cal una planificació.
4.- Com es finança aquest servei
A través del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Obra Social de “La
Caixa”, pel desenvolupament de diversos projectes socials als barris de Collblanc
- La Torrassa i Zona Nord de la ciutat.
5.- Personal que dona suport als nens en aquests espais i titulacions
requerides.
Tres professionals: 1 psicòloga, 1 educadora i 1 monitora.
6.- Conèixer si és un servei totalment gratuït per les famílies.
Sí
7.- Conèixer si els pares han d’estar a prop dels fills durant l’estona que els
deixen al centre.
No és un requisit. Ni pels pares ni per les mares
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Partit Popular, RGE
número 29054, de 17 de juny de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Regidor d’Esports i Joventut, Sr. Cristian
Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 29054 de data 17 de juny, i segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 25 de juny de 2013, de la quan us vam
demanar pròrroga, us informo del següent:
Tota la informació que sol•licita està incorporada a la seu electrònica de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, a l’apartat de contractes adjudicats de
subministrament amb número d’expedient SU-001/2013. “Arrendament de
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desfibril·ladors semiautomàtics i formació del personal del seu ús, per a les
instal·lacions esportives de la Regidoria d'Esports i Joventut”. Us indiquem el link:
https://seuelectronica.l-h.cat/186725_1.aspx?id=1
El procés de formació de cinc persones a cada instal·lació per l’ús dels
desfibril·ladors que contempla el contracte es realitzarà per part de l’empresa
adjudicatària durant la darrera setmana d’aquest mes de juliol.
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 Partit Popular, RGE
número 29056, de 17 de juny de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i
Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 29.056 i data 17 de juny de 2013 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en
relació a la gestió d’excedents alimentaris dels mercats municipals, i de la que
vàrem sol•licitar pròrroga comentar-vos que:
L’Àrea de Benestar i Famílies té uns convenis de col•laboració per donar resposta
a necessitats bàsiques d’alimentació amb Creu Roja i Caritas per un import de
225.000 € per aquest any 2013.
Aquests convenis permeten tenir organitzada la xarxa de distribució d’aliments a
la ciutat, conjuntament amb la Assemblea Local de l’Hospitalet Creu Roja i les
Parròquies de la ciutat.
Els aliments que es distribueixen en aquesta xarxa de distribució d’aliments
provenen de l’aportació econòmica municipal, dels aliments de la Comunitat
Europea, del Banc d’Aliments i d’excedents d’empreses.
Els excedents alimentaris dels mercats són aliments frescos i l’aprofitament
d’aquests requereixen una infraestructura molt específica i regulada per
normativa, ja que cal controlar la recollida, el transport, la manipulació, la
conservació i la distribució, i per aquesta situació complexa no s’ha fet cap acord.
Existeixen acords entre Mercabarna i alguna cadena d’alimentació amb Fundació
Banc d’Aliments i/o Creu Roja, per tal que els excedents passin a les entitats
distribuïdores d’aliments adherides a l’entitat Fundació Banc d’Aliments i/o Creu
Roja per a la seva posterior distribució a les persones necessitades, a través de
les xarxes de la ciutat.
Atentament,”
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CONVERGÈNCIA I UNIÓ
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 23852, de 17 de maig de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor d’Esports i Joventut, Sr.
Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 23852 de data 17 de maig, i segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 28 de maig de 2013, de la qual us vam
demanar pròrroga, us informo del següent:
L’Ajuntament té coneixement de l’estat en el qual es troba actualment la pista
d’atletisme del Complex Esportiu L’Hospitalet Nord.
Per aquest motiu hem demanat pressupost a diferents empreses i actualment
restem a l’espera a fi de valorar i prendre les mesures adients per tornar la pista
en condicions adequades per a la pràctica esportiva.
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 Convergència i
Unió, RGE número 28660, 28666 i 28691, de 14 de juny de 2013, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Coordinador del
Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyora, senyor
Respecte a les preguntes que veu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb números 28660, 28666 i 28691 de data 14 de juny de
2013 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de
què fossin contestades en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 25 de juny de
2013, en relació al “projecte L’H on. El futur per endavant” i de les qual van
sol·licitar ajornament.
Els informo que aquest projecte ha tingut un cost associat en relació als estudis
que s’han elaborat a l’efecte: en un cas l’estudi “Una visió de L’Hospitalet i la seva
cultura” elaborat pel sr. Josep Ramoneda i la seva posterior presentació pública
que ha estat de 5.929 euros i un altre estudi “Uns bons veïns: les ciutats globals i
els altres centres metropolitans“ elaborat pel sr. Greg Clark i la seva posterior
presentació pública que ha estat de 4.230 euros , més la despesa d’hotel per
import de 241,60 euros. Aquests dos estudis han servit de base pel
desenvolupament participatiu del citat projecte.
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D’altra banda, l’informem que per al desenvolupament de les diverses trobades
del procés participatiu, la logística i la infraestructura s’ha dut a terme amb
personal i equipaments municipals. La tasca dels coordinadors dels diferents
grups no han portat associada cap despesa econòmica. També els informem que
el sr. Josep Ramoneda no ha de portar a terme el projecte L’H on i per tant no
cobrarà cap quantitat econòmica.
El projecte es donarà per finalitzat durant els mesos de setembre-octubre
d’enguany que es quan es tindran les conclusions que han de servir de base per
al Consell de Ciutat.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 28682, de 14 de juny de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Promoció Econòmica, Sr. José M. García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 28682 i data 14 de juny de 2013, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal del dia 25 de juny de 2013, en relació als
projectes per promocionar el comerç, i de la qual us vaig sol•licitar prorroga,
l’informo:
Que l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, coneixedora de les repercussions
negatives que l’actual crisi està tenint en el sector comercial i molt especialment
en el comerç de proximitat i en els mercats municipals, i malgrat les retallades
pressupostàries, va formular un Pla d’actuació Municipal adreçat a fomentar la
competitivitat del nostre comerç.
Fins el dia d’avui s’han dut as terme activitats la celebració de l’acte de
reconeixement als comerços de la ciutat un acte, que té com a objectiu reconèixer
públicament la trajectòria i els anys de servei, atenció i dedicació al comerç de la
ciutat a les nissagues familiars.
Hem realitzat una campanya institucional amb la que, durant uns mesos, estem
traslladant al ciutadà i a tot el que vingui a la Ciutat, la idea de que a l’Hospitalet
tenim un comerç de qualitat en el que val la pena comprar.
Durant les Festes de Primavera s’ha dut a terme la segona edició de la Primavera
de tapes, una ruta per a promocionar la gastronomia de qualitat de la ciutat i la
primera edició de la Fira de la cervesa artesana de L’H.
Aquest any ha estat la cinquena edició de la Campanya mes del comerç, que a
excepció del Centre, s’ha fet coincidir amb les festes majors dels barris per tal de
sumar esforços amb les diferents entitats del territori.
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Durant el mes d’octubre es durà a terme la campanya mes dels mercats, que
com sempre tractarà de posar en valor aquest format comercial, tan important en
la nostra Ciutat, i per primera vegada, aquest any la nostre àrea, s’encarregarà
de la gestió de la Fira de Nadal, fira tradicional feta fins ara molt al marge del
comerç de la ciutat i que es vol convertir en una fira de referència i que aporti un
valor afegit al nostre comerç.
Durant tot l’any es treballa amb les associacions de comerciants constituïdes, per
tal de desenvolupar conjuntament activitats per a promocionar el comerç als
barris, potenciant els Plans de dinamització i la visualització del comerç local, així
com l’associacionisme comercial, per defensar els interessos del sector en barris
on, fins ara, no existia, així com en la formació dels comerciants i concessionaris
dels mercats, posant als seu abast diferents cursos,
Treballem en la redacció d’un cens de locals comercials, amb especial incidència
amb els locals per a poder disposar d’una base de dades actualitzada que ens
permeti, conjuntament amb la nostre Secció de Gestió Econòmica i Suport a
l’Empresa fomentar l’emprenedoria i, al mateix temps, fomentar l’ocupació dels
locals buits i millorar l’oferta comercial de les zones comercials, així com en
l’elaboració d’un estudi sobre el teixit comercial, per poder efectuar accions
dirigides a una planificació estratègica acurada i de futur.
Atentament,
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 28686 i 28689, de 14 de juny de 2013, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea
de Promoció Econòmica, Sr. José M. García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a les preguntes que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 28686 i 28689 i data 14 de juny de 2013, que
s’havia de contestar en el Ple Municipal del dia 25 de juny de 2013, en relació a
la campanya per promocionar el comerç, i de la qual us vaig sol•licitar prorroga,
l’informo:
Que la periodicitat d’aquesta Campanya serà del 8 de maig al 31 de juliol de 2013
i que la seva conceptualització i creativitat, així com l’aplicació gràfica, ha estat
realitzada pel personal adscrit al Negociat de Disseny, Art i Imatge, que depèn del
Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes. Això implica que no s’ha
assumit cap despesa externa per aquest concepte. Només s’ha realitzat un
reportatge fotogràfic, amb un import de 605 euros.
Respecte a les banderoles, el nombre total és de 1.312 i el seu import de 14.605
euros (IVA inclòs). Aquest import inclou muntatge i posterior desmuntatge als
diferents fanals de la ciutat, i ha estat assumit mitjançant el contracte ordinari
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anyal que el Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes té adjudicat per a la
producció de la seva publicitat exterior.
Pel que fa al mobiliari urbà, el nombre total d’oppi’s, columnes i muppi’s
institucionals és de 90. El cost és zero, perquè és una de les millores de la
concessió demanial per a l’explotació publicitària del mobiliari urbà adjudicat a
Clear Channel.
Els mitjans on s’ha publicitat la Campanya són El Far, Viu L’Hospitalet i l’Opinió, i
el cost de les insercions publicitàries assumides pel Servei de Comunicació ha
estat de 5.808,00 euros.
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 15
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 25, 26 i 27
de juny i 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11 i 12 de juliol de 2013 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm.30187, de 25 de juny de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 de juliol de 2013.
Respecto a los Planes de Ocupación y teniendo en cuenta la noticia aparecida en El
Periódico de 24 de junio, en la que se habla de una prueba de selección cuya
información fue poco transparente ya que parece ser que los optantes a los puestos
no tenían conocimiento del tipo de prueba que iban a hacer ni del tiempo con el que
iban a contar, ni tenían acceso a temario alguno para preparar las pruebas. Es por
ello que solicitamos conocer:
Si se informó previamente a los aspirantes del tipo de prueba que iban a
realizar.
Tipos de pruebas que se realizaron( especificar por categorías laborales
ofertadas)
motivación de esta elección
Poder tener copia o acceso a las mismas”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José Mª García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 30187 i data 25 de juny de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 23 de juliol de 2013, en relació a les proves de
selecció del Pla d’Ocupació, l’informo:
Que a la convocatòria del Pla d’Ocupació constava d’una prova escrita, que, de ser
superada, tindria una fase de valoració del currículum vitae i, finalment, d’una
entrevista personal.
Que els tipus de proves van ser realitzades de conformitat amb els diferents tipus de
categories laborals que s’ofertaven i amb proves psicotècniques aplicades
internacionalment en la selecció de personal.
Proves que no requereixen cap temari previ, i que resten a la seva disposició a la
Secció de Formació i Ocupació de la nostre àrea.
Atentament,”
2.- RGE núm. 30188, de 25 de juny de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 de juliol de 2013.
Respecte la conferència magistral “Catalunya al segle XVIII”, amb la qual
començaran les activitats per commemorar el tres-cents aniversari de la signatura del
Conveni de L'Hospitalet de 1713 i que es va fer al saló de Plens del Consistori el 19
de juny sol·licitem conèixer el cost que ha suposat pel nostre ajuntament desglossat
per conceptes (publicitat, engalanament del saló de plens, só, audiovisuals, tarimes,
caterings, etc.) incloent posibles honoraris i/o dietes al Sr. Roberto Fernández Díaz.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 1133 i data 25 de juny de 2013 i, segons el que disposa
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l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 23 de juliol de 2013, en relació a la pregunta que diu
el tenor següent:
“Respecte la conferència magistral “Catalunya al segle XVIII”, amb la qual
començaran les activitats per commemorar el tres-cents aniversari de la signatura del
Conveni de L’Hospitalet de 1713 i que es va fer al saló de Plens del consistori el 19
de juny, sol•licitem conèixer el cost que ha suposat pel nostre ajuntament desglossat
per conceptes (publicitat, engalanament del saló de plens, so, audiovisuals, tarimes,
càterings, etc) incloent possibles honoraris i/o dietes al Sr. Roberto Fernández Díaz”
Em plau adjuntar-li l’informe del Tècnic de Patrimoni Cultural, en el que dona resposta
a la informació sol•licitada.
Cordialment,
En relació a la pregunta del grup polític del Partit Popular de Catalunya, amb registre general
d’entrada número 30.1882 i registre d’alcaldia 1.133, que diu del tenor següent:

Informo del següent:
CONCEPTE
PUBLICITAT

COST
ESPECÍFIC
0€

ENGALANAMENT DEL SALÓ DE 1802,90 €
PLENS
SÓ
AUDIOVISUALS
TARIMES:
CATÈRINGS:
0€
HONORARIS RECTOR UNIVERSITAT 1.000 €
DE LLEIDA DR. FERNÁNDEZ DÍAZ

EXPLICACIÓ
La invitació era electrònica. La resta de
materials eren genèrics per a tot el
cicle.

Incloent dietes i qualsevol
concepte de despesa

altre

3.- RGE núm.30575, de 26 de juny de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 de juliol de 2013.
Del llistat de personal d’aquest Ajuntament que relacionem a continuació sol•licitem
conèixer si tenen o han tingut durant el passat any 2012 telèfon mòbil pagat pel
nostre Ajuntament i en aquest cas quin és el número de telèfon de cadascun d’ells.
M.R.A.M.
M.P.G.
J.C.R.
E.S.B.
M.M.F.
N.C.R.
F.J.F.G.
J.G.G.
J.H.L.
R.G.M.
J.A.M.L.
A.P.G.
D.Q.B.
I.N.M.
D.S.C.
C.S.L.
M.P.S.D.F.
J.E.S.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada 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 30575 i data 26 de juny de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 23 de juliol de 2013, en relació a:
“Del llistat de personal d’aquest Ajuntament que relacionem a continuació sol·licitem
conèixer si tenen o han tingut durant el passat any 2012 telèfon mòbil pagat pel
nostre Ajuntament i en aquest cas quin és el número de telèfon de cadascun d’ells.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
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Cordialment,”

4.- RGE núm. 30837, de 27 de juny de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 de juliol de 2013.
Segons noticia apareguda a El punt del 16 de juny, el dia 23 de juny , a la Rambla
Marina amb l’Avinguda del Carrilet, estava prevista una encesa d’estelades amb
espelmes, promoguda per l’Assemblea Nacional Catalana.
Al respecte sol•licitem conèixer si l’ajuntament te coneixement d’aquests fets, si es va
demanar llicència o permís d’ocupació de via pública o qualsevol altre permís degut al
tipus d’acte amb foc, taxa que es va cobrar pel mateix i conèixer qui va demanar
aquest permís.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 30837 i de data 27/06/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23/07/2013 en relació a: “....Segons noticia apareguda a el
punt del 16 de juny, el 23 de juny, a la Rambla Marina amb avinguda del Carrilet,
estava prevista una encesa d’estelades amb espelmes....
Resposta:
Informar-vos que aquesta Àrea va tenir noticies del acte a traves del programa
elaborat per les festes del Centre i per tant ja estava en coneixement de l’Ajuntament
i de la pròpia Regidoria del districte corresponent.
Per altre banda, comentar que el departament de Via Publica no ha rebut cap
sol·licitud per la realització de l’esmentada estelada, ja que en aquest cas no es
necessari cap permís per la configuració de l’acte i per estar inclòs dintre de les
festes Majors del Centre.
Ben atentament,”

5.- RGE núm. 31476, d’1 de juliol de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 de juliol de 2013.
Respecte al Contracte social pel manteniment de les plantes d’interior de les
dependències municipals, aquesta Regidora i el seu Grup Polític sol•licitem conèixer:
En moments de crisi com aquest l’Ajuntament ha d’estar a costat de les
persones més febles. Agrairíem saber el motiu pel que s’ha deixat de fer aquest
servei.
Si s’ha compensat d’alguna manera a l’empresa d’inserció afectada perquè
tinguin alternatives i no quedi alterada la facturació global.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 31.476 i data 1 de juliol de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 de juliol de 2013, en relació amb el
contracte social per al manteniment de les plantes d’interior de les dependències
municipals, us comunico que donada la necessitat de realitzar ajustaments
econòmics i entenent que no es tracta d’un servei essencial, s’ha decidit no prorrogar
aquest servei.
Els treballadors de l’empresa d’inserció continuen prestant els seus serveis en el viver
municipal.”
6.- RGE núm. 31786, de 2 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 de juliol de 2013.
Solicitamos conocer que entidades bancarias operan a día de hoy con el
Ayuntamiento de l’Hospitalet.”

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:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 31786 i data 2 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 23 de juliol de 2013, en relació a:
“Solicitamos conocer que entidades bancarias operan a día de hoy con el
Ayuntamiento de l’Hospitalet.”
Us faig a mans informe emès pel Tresorer on es relaciona la informació sol·licitada.
Cordialment,
ENTITATS BANCÀRIES que opera l’ajuntament després dels processos de
concentració bancària.
NCG BANCO SA
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
BANKINTER SA
BANCO BILBAO VIZCAYA SA
CAIXABANK SA
BANKIA SA
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO SA
BANCO SABADELL SA
BANCO SANTARDER SA
CAJAS RURALES UNIDAS SCC
CATALUNYA BANC SA
IBERCAJA BANCO SAU
DEXIA SABADELL SA”
7.- RGE núm.32173, de 3 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 de juliol de 2013.
Con motivo de la revisión de la cuenta General 2012 hemos observado que hay
líneas de móviles que superan con creces el gasto medio de una familia.
Revisado el Contrato suscrito y el Pliego de clausulas técnicas para la contratación
de los servicios y sistemas de telecomunicaciones del Ayuntamiento de L’Hospitalet,
en el artículo 4.8: “sobre adecuación de los precios a la realidad del mercado” indica
lo siguiente:
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Los precios unitarios de los servicios relacionados en la licitación no serán objeto de
revisión durante el primer año de vigencia del contrato, según aquello establecido en
los artículos 89 y siguientes de la TRLCSP.
Es por todo ello por lo que realizamos las siguientes:
PREGUNTAS
1.- ¿Se prevé contratar tarifa plana para los móviles pagados por este Ayuntamiento?
2.- En caso negativo, ¿se piensa poner algún límite de gasto?
3.- ¿Se va a investigar el derroche en el consumo de ciertas líneas de telefonía
móvil?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 32173 i data 3 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 23 de juliol de 2013, en relació a:
“Con motivo de la revisión de cuenta general 2012 hemos observado que hay líneas
de móviles que superan con creces el gasto medio de una familia.
Revisado el Contrato suscrito y el Pliego de clausulas técnicas para la contratación
de los servicios y sistemas de telecomunicaciones del Ayuntamiento de l’Hospitalet,
en el artículo 4.8 “sobre adecuación de los precios a la realidad del mercado” indica lo
siguiente:
Los precios unitarios de los servicios relacionados en la licitación no serán objeto de
revisión durante el primer año de vigencia del contrato. Según aquello establecido en
los artículos 89 y los siguientes de la TRLCSP.
Es por todo ello por lo que realizamos las siguientes PREGUNTAS:
1.- ¿Se prevé contratar tarifa plana para los móviles pagados por este Ayuntamiento?
2.- En caso negativo ¿se piensa poner algún límite de gasto?
3.- ¿Se va a investigar el derroche en el consumo de ciertas líneas de telefonía
móvil?”
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Aquest Ajuntament en la seva política de contenció de la despesa, té establertes
mesures de control de la despesa telefònica en el que es fixen uns límits de consum
en funció de les responsabilitats.
La contractació per procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada i valoració
per més d’un criteri (preus i altres) dels serveis i sistemes de comunicació de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, tal i com consta en l’acta de data 21 de novembre de
2012, signada per tots els membres de la Taula de Contractació, on formen part tots
els Grups polítics municipals, va ser adjudicada a l’oferta més avantatjosa.
La mitjana de la despesa de la telefonia mòbil d’aquest Ajuntament és de 75 euros
mensuals, la mateixa que la dels membres de l’oposició d’aquest Ajuntament.
Cordialment,”
8.- RGE núm. 32817, de 5 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 de juliol de 2013.
Según manifiestan vecinos del barrio de la Florida, en el entorno de c. Bobiles 7-9, de
Viernes a Domingo, de 20 hs hasta las 2 hs de la madrugada, hay una alta
concentración de personas que realizan conductas incívicas en la vía pública tales
como beber alcohol, gritar, orinar, romper cristales, consumir drogas, etc.
Es por ello que les adjuntamos un dosier de firmas recogidas por los vecinos para
instar a nuestro Ayuntamiento a velar por el descanso vecinal y solucionar estos
problemas de civismo que sufren desde hace más de un año y que se acentúa los
meses de verano.”

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 32817 i de data 12/07/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23/07/2013 en relació a: “....según manifiestan vecinos del
barrio de la Florida , en el entorno de calle Bobiles 7-9 de viernes a domingo, de 20 h
hasta las 2 hs de la madrugada ......”
Resposta:
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A respuesta de su pregunta informarle que desde principio de año hasta la fecha la
guardia urbana ha sido requerida en varias ocasiones por ruidos tanto en vía pública
como en el interior de domicilios, en todas ellas la actuación que se ha llevado a
cabo a supuesto la identificación de las personas causantes de los comportamientos
incívicos así como la denuncia de los mismos .
Por otro lado des del servicio de convivencia , se vienen realizando reuniones
continuas con tècnicos especializados , en las comunidades de vecinos donde
existen estas incidencias para la deteccion de las principales problemàticas y los
focos donde se generan. Estas actuaciones desprenden que esta zonas zonas sean
de actuacion prioritaria para los servicios del area de Seguridad, Convivencia i
Civismo, con la intención de erradicar estas conductas.
Ben atentament,
”
9.- RGE núm. 33666, de 9 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 de juliol de 2013.
Sobre el projecte L’H ON i el càrrec de “nou comissionat de planificació estratégica de
la ciutat”, sol·licitem conèixer:
-

Qui ocupava aquest càrrec amb anterioritat
Sou brut ,complements, i titulació requerida per aquest lloc de treball.”

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 33666 i data 9 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 23 de juliol de 2013, en relació a:
“Sobre el projecte L’H ON i el càrrec de “nou comissionat de planificació estratègica
de la ciutat” sol•licitem conèixer:
-

Qui ocupava aquest càrrec amb anterioritat.
Sou brut, complements i titulació requerida per aquest lloc de treball.”
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Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
10.- RGE núm. 33667, de 9 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 de juliol de 2013.
Sobre el proyecto L’H ON solicitamos conocer:
-

Duración del Proyecto
Presupuesto anual destinado
Personal adscrito al mismo”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., , que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 33667 de data 9 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 23 de juliol de 2013, en relació a “conèixer diferents
dades del projecte L’H on”.
Us informo que la durada del projecte L’H on, està prevista que finalitzi durant els
mesos de setembre-octubre d’enguany que és quan es tindran les conclusions que
han de servir de base per al Consell de Ciutat. Aquest projecte no té assignat cap
pressupost ni personal adscrit, ja que s’està desenvolupant amb el personal de
l’Alcaldia i en els equipaments municipals.
Ben atentament,”
11.- RGE núm. 33668, de 9 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 de juliol de 2013.
Sobre la reincorporación a la plantilla de este ayuntamiento del sr. Joan Francesc
Marco solicitamos conocer :
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Plaza que ocupaba con anterioridad, puesto de trabajo, sueldo bruto,
complementos de destino y cualquier otro complemento salarial, titulación exigida.
Fecha en que solicitó reincorporación.
Plaza y puesto de trabajo que ocupará desde su reincorporación, salario
bruto, complementos salariales, titulación exigida.
Copia de la ficha descriptiva del puesto de trabajo.”

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 33668 i data 9 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 23 de juliol de 2013, en relació a:
“Sobre la reincorporación de la plantilla de este ayuntamiento del sr. J.F.M.
solicitamos conocer:
Plaza que ocupaba con anterioridad, puesto de trabajo, sueldo bruto,
complementos de destino y cualquier otro complemento salarial, titulación exigida.
Fecha en que solicitó reincorporación.
Plaza y puesto de trabajo que ocupará desde su reincorporación, salario
bruto, complementos salariales, titulación exigida.
Copia de la ficha descriptica del puesto de trabajo.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”

12.- RGE núm. 33884, de 10 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 de juliol de 2013.
Por la presente comunicamos que hemos recibido quejas por parte de los socios del
Club Natación L’Hospitalet, respecto a la falta de seguridad y control en las
instalaciones.
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Nos comentan que han hecho llegar quejas al club y a nuestro Ayuntamiento por lo
que solicitamos conocer:
-

Si el equipo de gobierno tiene conocimiento de está problemática
Si ha actuado para mediar o averiguar la veracidad de los hechos descritos
Si se ha planteado alguna solución o se va a plantear de cara a los socios.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb el número 33884 de data 10 de juliol, i segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 23 de juliol de 2013, us informo del següent:
Com vostè hauria de saber, el Club Natació L’Hospitalet, no te cap responsabilitat
sobre la gestió de les Piscines Municipals, instal·lació sobre la qual existeixen
aquestes queixes que vostè manifesta a la seva pregunta.
En data 16 de juliol de 2013 i, per tant, només un dia desprès de recuperar la gestió
de les instal·lacions esportives per part d’aquesta Regidoria d’Esports i Joventut, he
mantingut juntament amb el director de les Piscines Municipals, una reunió amb una
representació d’abonats/des d’aquestes instal•lacions, per tractar diverses
problemàtiques i afrontar una solució de forma conjunta.
Resto a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”
13.- RGE núm. 34129, d’11 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 de juliol de 2013.
Solicitamos detalle de la facturación ( copia de la factura) del tel. 650376911 durante
el año 2011, mes a mes, y saber a quién es el usuario de este número de teléfono y
descuentos aplicados.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 34129 i data 11 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 23 de juliol de 2013, en relació a:
“Solicitamos detalle de la facturación (copia de la factura) del telf.. 650376911 durante
el año 2011, mes a mes, y saber a quién es el usuario de este número de teléfono y
descuentos aplicados.”
La línia de telèfon a la que vostès fan referència pertany a la centraleta Premicel dels
Serveis Socials Districte II.
Aquesta centraleta realitza la conversió automàtica entre la xarxa de telefonia fixa a la
xarxa mòbil, permetent tant trucades entrants com sortints. L’objectiu principal és el
d’estalviar costos de comunicacions, de manera que, en cas que des d’un telèfon fix
es realitzi una trucada sortint cap a un mòbil, el FCT recondueix la trucada des de la
xarxa fixa a la xarxa mòbil evitant així els costos de la trucada de fix a mòbil que són
superiors als costos de trucades de mòbil a mòbil.
Us informem que podeu sol·licitar la vostra petició per visualitzar les factures a
aquesta Àrea i les tindreu a la vostra disposició.
Cordialment,”
14.- RGE núm. 34364, de 12 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 de juliol de 2013.
Según explicaciones recibidas en el grupo municipal sobre los criterios para que las
noticias aparezcan en el apartado “Hospitalet” del Recull de Prensa, es que la noticia
contenga la palabra “Hospitalet”.
Sin embargo hemos visto que aparecen noticias que no cumplen este requisito.
Concretamente, la noticia del diario digital ARA.cat en la que no aparece la palabra
Hospitalet ni en el titular ni en el cuerpo de la noticia.
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Solicitamos conocer cuáles son los criterios nuevos para que las noticias aparezcan
en los diferentes apartados.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 34364 de data 12 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 23 de juliol de 2013, en relació a “criteris noticies
aparegudes en l’apartat L’Hospitalet al recull de premsa”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat per la
senyora Eulàlia Santiago Bayona, Assessora Tècnica de mitjans de comunicació.
Ben atentament,
INFORME
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Informe que s’emet en resposta a la pregunta presentada amb data 12 de juliol
d’enguany i número de registre de l’Alcaldia 1235, per Sonia Esplugas González,
regidora del Grup Municipal del PPC a l’Ajuntament de l'Hospitalet.
La notícia a la qual fa referència inclou una fotografia on apareix l’alcaldessa de
l'Hospitalet i un peu de foto amb el seu nom, motiu pel qual s’inclou a la secció de
l'Hospitalet del recull de premsa. A la secció de l'Hospitalet del recull hi figuren les
notícies que tenen informacions de la ciutat.
El recull de premsa és una eina de suport per a la feina diària del conjunt de
l’ajuntament, igual que fan totes les institucions, que per la seva efectivitat ha de
seguir criteris locals i que facilitin la seva elaboració en quan a extensió. Sempre és
una eina complementària amb la lectura dels diaris que pugui fer qualsevol persona.
Atentament,”
15.- RGE núm. 34367, de 12 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 de juliol de 2013.
Solicitamos conocer si el Ayuntamiento tiene conocimiento de las reiteradas quejas
que los vecinos de la Plaza de Milagros Consarnau manifiestan haber efectuado
sobre incivismo.
Asimismo solicitamos conocer si se ha impuesto alguna sanción por parte de la
Guardia Urbana o si se ha tomado alguna medida concreta en la zona.
Dado que las quejas de los vecinos son reiteradas en el tiempo ( unos 10 años)
ruego
Que desde el área de Seguridad Convivencia y Civismo se tomen las medidas
oportunas para solucionar los problemas que alteran la convivencia en la zona.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 34367 i de data 12/07/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23/07/2013 en relació a: “....conocimiento de las reiteraas
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quejas que los vecinos de la Plaza Milagros Consarnau manifiestan sobre
incivismo....”
Resposta:
Informarle que este lugar está incluido como punto de vigilancia intensiva dentro del
programa de ESTIU SEGUR, lo que supone continuas actuaciones de vigilancia ,
control y denuncias de comportamientos incívicos en el lugar si procede.
Ben atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma
7 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 15 de juliol
de 2013 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 34559, de 15 de juliol de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
23-07-2013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a la Plaça Camilo José Cela, a totes hores, hi ha grups de joves jugant a
pilota.
Atès que al no estar vallada, fan servir de porteria les parets dels edificis que hi ha a
la vora, pertorbant el descans de llurs veïns/es.
Atès que ja fa temps, els veïns/es van proposar en diverses ocasions que es posés
una valla la plaça i que s’obrís a la carretera, solució que alleugeraria aquest
problema.
Donat que ha passat molt de temps i encara el tema no s’ha resolt.
Entenent que és competència de l’administració vetllar pel descans i per fer complir la
normativa del civisme i la convivència.
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PREGUNTA
.-Es pensa vallar la plaça i obrir-la al carretera a fi i efecte de pal·liar els efectes
d’aquests actes incívics?
.-Si es que si, quan serà? Si és que no, quina solució hi ha pels veïns/es, ja que estan
cansats de trucar a la Guardia Urbana però no s’arregla el problema, ja que una
vegada marxen els urbans, tornen a jugar a pilota, i encara amb més força.
.-Es pot posar vigilància a partir de les 7 de la tarda fins a les 10 hores, mentrestant
no es facin aquests arranjaments a la plaça?
.-Es del tot necessari donar solució als veïns/es a llur problema.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles,i pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
Alfons Bonals i Florit, que literalment diuen:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 34.559 i data 15 de juliol de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 de juliol de 2013, en relació amb si es pot
tancar la plaça Camilo José Cela per evitar que grups de joves hi juguin a pilota a
totes hores, dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per
recavar la informació necessària.”
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada general
d’entrada numero 34559 i de data 15/07/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23/07/2013 en relació a: ...
“ Atès que a la Plaça Camilo Jose Cela , a totes hores, hi ha grups de joves jugant
a la pilota.....
Punt 3. Es pot posar vigilància a partir de les set de la tarda fins a les 10 hores ,
mentrestant no es posin aquest arranjaments a la plaça?...
Resposta:
La zona corresponent a la Plaça Camilo Jose Cela es com d’altres de la ciutat punt
de vigilància de les patrulles de la Guardia Urbana. Per tant s’inclou dintre del servei
ordinari corresponent.
Ben atentament”
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2.- RGE núm. 34561, de 15 de juliol de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
23-07-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al barri de Collblanc s’hi observa una clara manca de neteja dels seus
carrers.
Atès que hi ha zones, com el c. Rafael Campalans i carrers del seu entorn, on encara
és més observable aquesta manca de neteja ja que, inclús, algunes zones d’aquest
carrer fan molta pudor.
Vist que aquesta pudor dels carrers acostuma a ser provocada per persones
incíviques que orinen al mateix carrer i per les restes de brutícia que queden a
l’entorn dels contenidors, entre d’altres.
Vist que hi ha alguns punts concrets com, per exemple, c. Rafael Campalans
cantonada amb c. Fortuny, on aquest problema es fa especialment evident i molest.
Atès que no s’observa cap acció per part dels serveis de neteja per evitar aquestes
pudors que, a més, s’agreugen amb la calor.
PREGUNTA
.- Quines accions pensa dur a terme l’equip de govern per tal de garantir la neteja i
higienització dels carrers esmentats?
.- Quines accions pensa dur a terme l’Ajuntament per tal d’evitar els actes incívics
que provoquen aquestes situacions de brutícia i de pudors?
.- Demanem s’estudiï i s’apliquin mesures per tal de solucionar el greu problema de
manca de neteja de la zona esmentada.”

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, i del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
Alfons Bonals Florit, que literalment diuen:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 34.561 i data 15 de juliol de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 de juliol de 2013, en relació amb la neteja
en alguns carrers del barri de Collblanc, us comunico el següent:
1.- Pel que fa a les accions que es pensen dur a terme per tal de garantir la neteja i
higienització dels carrers, dir-vos que el servei actual de neteja és l’adequat. Si més
no, degut a l’incivisme que hi ha a la zona, hem posat un reforç de neteja a la tarda,
per eliminar les restes dipositades al voltant d’aquesta ubicació i una neteja
específica amb aigua calenta i detergent.
2.- Pel que fa a les mesures per solucionar el problema, dir-vos que hem iniciat des
de principis de juliol una campanya de neteja d’ubicacions per sota i per dins dels
contenidors, afegint a l’aigua de neteja un producte que elimina les males olors.”
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada general
d’entrada numero 34561 i de data 15/07/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23/07/2013 en relació a: ...
“ Ates que al barri de Collblanc s’hi observa una clara manca de neteja dels seus
carrers...”
Punt . 2. Quines accions pensa dur a terme l’Ajuntament per tal d’evitar els actes
incívics que provoquen aquestes situacions de brutícia i de pudors “
Resposta:
Des de el servei de Guardia Urbana de l’Àrea de Seguretat Convivència i Civisme ,
per tal d’evitar aquest tipus d’infraccions es denuncia a la persona tant punt es
detecta, ja sigui en aquesta zona o a la resta de la ciutat.
Cal dir que no obstant que aquest tipus d’actes incívics tenen afegida la
problemàtica que en la gran majoria de les situacions no es poden detectar en el
moment que es comet la infracció per a poder denunciar immediatament, situació
que dificulta que les actuacions siguin mes contundents.
Ben atentament”

3.- RGE núm. 34562, de 15 de juliol de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
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general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
23-07-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer de Rafael Campalans 38, hi ha un local que s’està utilitzant com a
vivenda.
Vist que les persones que viuen a aquest local, a la nit treuen vàries cadires a la
vorera i es queden xerrant fins a altes hores de la nit, i els més joves juguen al carrer,
provocant ambdós activitats, un nivell de soroll que pertorba el descans dels veïns/es.
Atès que, des de que aquestes persones duen a terme aquesta ocupació lúdica del
carrer, altres veïns (que viuen en situacions molt similars) han començat a fer el
mateix i, per tant, encara es pertorba més el descans dels veïns ja que s’ajunta una
munió de persones.
PREGUNTA
.- Té coneixement l’Ajuntament de si aquest local té el consegüent permís
d’habitabilitat per ser utilitzat com a vivenda?
.- Si és que no, quines accions es pensen dur a terme?
.- Quines són les accions que es pensen dur a terme per tal de garantir el respecte a
les hores de descans del veïnat?”

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, i del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
Alfons Bonals Florit, que literalment diuen:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 34.562 i data 15 de juliol de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 de juliol de 2013, en relació amb si un local
situat al carrer Rafael Campalans, 38 té el permís d’habitabilitat, us comunico que
s’han obert un expedient d’inspecció urbanística.”
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada general
d’entrada numero 34562 i de data 15/07/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23/07/2013 en relació a: ...
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“Ates que al carrer Rafael de Campalans , hi ha un local que s’està utilitzant de
vivenda. Vist que les persones que viuen a aquest local, a la nit treuen vàries
cadires....”
Punt 3. Quines son les accions que es pensen dur a terme per tal de garantir el
respecte a les hores de descans dels veïns “..
Resposta:
La zona corresponent al carrer Rafael de Campalans es com d’altres de la ciutat punt
de vigilància de les patrulles de la Guardia Urbana. No obstant es realitza la gestió
oportuna per comprovació dels fets esmentats.
Ben atentament”
4.- RGE núm. 34564, de 15 de juliol de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
23-07-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el número 6 del carrer Els Joncs, hi ha ubicat un bar que ha traslladat l’
ubicació de la terrassa del lloc assenyalat.
Atès que a conseqüència d’aquesta nova ubicació fa que constantment es trepitgi
pels cambrers la gespa de la zona enjardinada fent-la malbé, malgrat les queixes
dels veïns als responsables de l’establiment
PREGUNTA
Es pensa fer les actuacions pertinents per a resoldre els fets?”

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 1244 i de data 15/07/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
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Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 23/07/2013 en relació a: ...
“Ates que en el numero 6 del carrer Els joncs, hi ha ubicat un bar que ha traslladat l’
ubicació de la terrassa....”
Resposta:
En el numero 4 del carrer Joncs hi ha un bar que, com en anys anteriors gaudia de
llicencia de vetlladors.
Aquest any , la propietària per millorar el vetllador va demanar la instal·lació fixa de 2
toldillas. Degut a que en el lloc on es trobaven les taules no es podrien posar els
toldillas, per l’espai reglamentari, es va optar per buscar altre ubicació contigua tenint
en compte que la zona havia estat remodelada. Aquesta nova ubicació es adient per
aquesta instal·lació i els propietaris coneixen la normativa al respecte. Per tant, si es
detecten infraccions a la normativa es realitzaran les denuncies oportunes per a ser
sancionats, amb la possibilitat de pèrdua de la llicencia segons la normativa vigent, si
son reiteratives.
Ben atentament”
5.- RGE núm.34566, de 15 de juliol de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
23-07-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en els camps municipals de futbol del Gornal ubicats entre Vilanova,
Carmen Amaya i Aprestadora, divendres i dissabte al vespre, a part de les activitats
esportives pròpies, es prolonga l’horari afegint unes altres, com festes i barbacoes en
que la megafonia i la música està per sobre dels nivells permesos a partir de les
22.00 hores causant molèsties als veïns dels edificis de l’entorn.
PREGUNTA
S’ha fet cap actuació per part de G.U. o es té coneixement d’aquest fets ?
Donat que a hores d’ara continua aquesta problemàtica de soroll augmentada perquè
en aquestes dates a la nit moltes finestres dels edificis estan obertes. Es pensa
actuar?
Si és que no. Per quina raó?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Regidor d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que vau presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 34566, de data 15 de juliol de 2013, a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 de juliol de 2013, en relació a
diverses qüestions sobre el Camp de futbol del Gornal, de la qual us demanen
pròrroga.
Ben atentament,”

6.- RGE núm. 34568, de 15 de juliol de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
23-07-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a conseqüència de les obres del col·lector va ser tallat el carrer Aprestadora
entre Can Tries i Carmen Amaya.
Atès que a Carmen Amaya a l’alçada de l’espai entre els edificis números 6-8 i 10-12
de Joncs es van retirar els contenidors de recollida de brossa i reciclatge.
Vist que a prop d’un mes de la reobertura del pas de vehicles pels carres tallats, no
s’han tornat a col·locar els esmentats contenidors retirats.
PREGUNTA
Es pensa tornar a ubicar els contenidors en el lloc esmentat?
Si es que si. Quan es farà?
En cas negatiu . Per quina raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 34.568 i data 15 de juliol de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 de juliol de 2013, en relació amb els
contenidors de Carmen Amaya, us comunico que aquests contenidors ja han estat
col·locats al seu lloc habitual.”

7.- RGE núm. 34616, de 15 de juliol de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
23-07-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer Rossend Arús, 8 hi ha un escocell amb molt males condicions
(adjuntem fotografia), i pot ser motiu de caiguda per part de la gent ( avui mateix hem
evitat una caiguda d’una ciutadana d’edat)
PREGUNTA
:- es pensa arranjar l’escocell del carrer Rossend Arús Nº 8?
.-Sol·licitem que s’arregli el més aviat possible.”

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 34.616 i data 15 de juliol de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 de juliol de 2013, en relació amb un
escocell en males condicions al carrer Rossend Arús, 8, us comunico que procedim
a introduir la incidència al nostre sistema de gestió, amb prioritat alta, per a la seva
ràpida resolució.”
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En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Bé, hem finalitzat..., no ara Sr. del Río ja li ha passat el torn, hem finalitzat l’Ordre del
Dia, queda el punt de Precs i Preguntes, hi ha algun prec o alguna pregunta? Sra.
Bas, a veure, un moment que prenc nota, Sra. Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, a mi em cau l’ànima a terra quan m’aixeco el dissabte
o el diumenge i engego el mòbil i tinc tot de missatges de veïns de Famades, que
són, diuen, les vuit del matí i no han pogut dormir encara. Això és un clàssic ja
d’aquest Consistori, vull dir, cada any els diferents grups de l’oposició hem portat
mocions sobre Famades, sobre els aldarulls, sobre el soroll, sobre que la gent no pot
dormir, els veïns. Jo voldria saber, perquè ara encara queda molt estiu per endavant,
si els caps de setmana d’aquest estiu hi ha alguna idea de fer alguna cosa més o els
hi hem de dir als veïns que aquest equip de govern ha llençat la tovallola i que ho
sentim molt, però que mirin de canviar-se de casa. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, jo també una pregunta sobre un solar que hi ha al carrer San Rafael, a l’avinguda
de Isabel la Catòlica, al costat del poliesportiu municipal de Les Planes, perquè està
en unes condicions, jo vaig parlar en el seu dia amb el regidor i perquè ens expliqui
una miqueta cóm està la situació, vull dir, perquè les condicions, bé, acompanyo unes
fotos de cóm està, a veure si hi ha alguna solució, cóm estan les solucions amb el
propietari del terreny, quines previsions hi ha de poder-ho solucionar en el més breu
temps possible.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Bé, jo parlaré sobre la mesquita que tenim al carrer Fortuna, Narcís Monturiol i la
zona esportiva. Està clar que des del 5 de juliol al 8 d’agost, aquesta col·lectivitat
musulmana està celebrant el ramadà, aquestes celebracions afecten als veïns, en el
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sentit que a altes hores de la matinada s’estan fent sorolls en unes instal·lacions que
és una carpa, que no està insonoritzada, que està ben bé a l’espai obert i això genera
molèsties als veïns, en el sentit que hi ha soroll, inclús a la mateixa carpa s’utilitza la
megafonia per a les seves pregàries. També ens diuen els veïns que van comunicar
aquests fets amb trucades a la guàrdia urbana, perquè actués i que a la guàrdia
urbana els hi consta que no es va presentar a ells. Nosaltres en els darrers anys
s’han formulat queixes en aquest sentit i per part del govern s’ha dit que s’han fet les
actuacions, que s’ha parlat amb la comunitat i que aquesta ha assumit que això no
tornaria a passar, però continua passant igualment.
Per tant, nosaltres presentem una pregunta: Primer ¿es té constància registral en els
serveis de la guàrdia urbana que en els darrers dies s’han fet aquests requeriments
per part del veïns d’aquest entorn? Si és que sí ¿quines han estat les actuacions
fetes i si s’ha verificat a posteriori que es complien? Segon, sol·licitem o preguem o
requerim al govern, que posi en coneixement d’aquesta comunitat religiosa, el
problema i demani, amb major fermesa si cal, el compliment innegociable de les
ordenances municipals respecte al nivell de soroll pertinent i respecte al descans dels
seus veïns conciutadans. Tercer, que aquesta actuació es faci amb la màxima
immediatesa, atès que avui dia estem dintre de les dates assignades a la pràctica
religiosa del ramadà. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Bonals.

SR. BONALS
Bé, vaig a contestar. Primer respecte a tota la qüestió derivada de les discoteques de
Cornellà, bé, aquest Ajuntament s’ha pronunciat, s’ha pronunciat d’una manera
reiterada que seria si fos voluntat i decisió d’aquest Ajuntament, la voluntat d’aquest
Ajuntament seria que les discoteques aquestes de Cornellà estiguessin tancades.
Lamentablement aquest no és un àmbit de decisió del govern, ni del Ple municipal, i
per tant, això no ho hem pogut fer.

Què és el que hem fet, el que hem fet és que hi ha actuació conjunta permanent
durant tant l’obertura, mentre estiguin obertes i a la finalització de les discoteques,
operacions conjuntes de mossos d’esquadra i guàrdia urbana de l'Hospitalet i mossos
d’esquadra i guàrdia urbana de la ciutat de Cornellà. I és públic i notori, perquè així
està i es pot veure, que hi ha una àmplia presència policial dels cossos policials de
les dues ciutats, amb reforços de la zona sud dels mossos d’esquadra. És evident
que estem fent un esforç policial molt i molt important, que estem fent un esforç de
neteja molt i molt important, que estem cobrint en tots els temes relacionats amb la
seguretat d’una manera molt, molt importat, però que evidentment la tranquil·litat
absoluta no la podrem assegurar mentre les discoteques estiguin obertes.
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Som perfectament conscients que la feina policial que estem fent és una feina
pal·liativa, intentem limitar al màxim les molèsties que se’n deriven de l’existència
d’aquestes discoteques. Ara, no li puc acceptar que no posi en valor el treball que
estan fent els cossos policials, tant d’Hospitalet, com de Cornellà, i els mossos
d’esquadra, per intentar pal·liar al màxim, les molèsties que generen aquestes
discoteques.

Respecte del tema relacionat amb la festivitat religiosa del ramadà, estem
perfectament assabentats, estem a sobre, estem en relacions permanents amb
aquesta comunitat religiosa, en concret l’altre dia, abans d’ahir hi va haver un
problema amb la megafonia i es va rebre tres trucades a la guàrdia urbana, tres
trucades que s’han gestionat, s’ha parlat amb aquests veïns, s’ha parlat amb la
comunitat religiosa, perquè van tenir un problema amb la megafonia i això s’ha
solucionat. Evidentment, torno a dir el mateix, és a dir, la carpa no és el millor espai
per poder fer una activitat religiosa, però mentre no es puguin trobar les solucions que
siguin definitives, el que s’està treballant amb la comunitat i amb la convicció que la
pròpia comunitat religiosa està col·laborant, per mirar de limitar al màxim les
possibles molèsties que provoqui l’exercici de la llibertat religiosa.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per la pregunta que formulava el Sr. Monrós, li farem arribar per escrit, segons el
Sr. Fran Belver. Si no hi ha més preguntes, ni precs, doncs s’aixecaria la sessió,
abans sí, desitjant a tothom que passeu unes bones vacances. Gràcies.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

