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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 5/2015
Data: vint-i-vuit d'abril de dos mil quinze
Hora: 18.00h fins les 21.30h
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.
Sra.
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
Daniel Ordoñez González
Alberto Sánchez López
Alfons Salmerón Muñoz
Lluís Esteve i Garnés
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora (S’incorpora punt 21 Ordre Dia)
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Tinent d'alcaldia
Interventora 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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SRA. ALCALDESSA
Bona tarda a tots i a totes, si volen prendre seient, començarem el Ple ordinari del
mes d’abril i tal i com hem acordat a la Junta de Portaveus, farem un minut de silenci
en memòria de les víctimes de tot el que ha succeït, el terratrèmol que ha passat al
Nepal, per tant, farem un minut de silenci.

MINUT DE SILENCI

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, ara sí, donem lectura a l’Ordre del Dia, Sra. Secretària.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 24 DE MARÇ DE 2015.

Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 24 de març de 2015, 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
Molt bé, procediríem a fer el sorteig com és habitual, no sé si tenim... molt bé, doncs
en fi, comencem pel Sr. Salmerón, què estem escollin ara Sra. Secretària?

SRA. SECRETÀRIA
Expliquem una mica, fem el nomenament dels components de les meses electorals
que presidiran les votacions el dia 24 de maig de 2015. En aquesta ocasió tenim 261
meses electorals, repartides en 49 col·legis electorals, i elegim els titulars President i
dos suplents de President, el primer Vocal titular i els dos suplents de primer Vocal i
el segon Vocal i els dos suplents per cada segon Vocal. I a part, fem una llista de
reserves per possibles excuses.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs hem finalitzat el sorteig i passem ja als punts de la Comissió
Permanent de Presidència i Economia.

DICTAMEN 1.SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DELS
COMPONENTS DE LES MESES ELECTORALS, QUE S’HAN DE FORMAR PER A
LES ELECCIONS LOCALS DEL 24 DE MAIG DE 2015.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Vist el Reial Decret 233/2015, de 30 de març, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat
núm. 77 de 31 de març de 2015, pel qual es convoquen eleccions locals, en la forma
establerta a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
Atès que segons l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
electoral general, correspon als Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes
Electorals de Zones, la celebració del sorteig públic per a la designació dels membres
que formaran les meses electorals, el qual haurà de tenir lloc entre els dies 25è i 29è
posteriors a la convocatòria.
Vist l’acord de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de 14 d’abril de 2015, pel
qual s’acorda, entre altres, autoritzar a tots els ajuntaments que formen la jurisdicció
de la esmentada Junta la utilització de sistemes informàtics per al sorteig de les
meses electorals, la delegació en els secretaris dels esmentats ajuntaments la
supervisió de l’esmentat sorteig i posterior signatura de les notificacions dels
esmentats nomenaments.
Vistes les especificacions del sorteig per a la designació dels components de les
meses electorals que presidiran les votacions en les eleccions locals 2015 elaborades
pel Departament d’Informàtica, que figuren incorporades a l’expedient.
Vist que de conformitat amb l’article 26 de la LOREG, amb la modificació incorporada
per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, podran ser membres de Mesa les
persones que siguin majors d’edat i menors de 70 anys, incloses al cens electoral de
cada Mesa, que sàpiguen llegir i escriure, essent requisit per ser President disposar
del títol de Batxiller o Formació Professional de segon grau i, subsidiàriament,
Graduat Escolar o equivalent.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria General del Ple, en funcions, en data 20
d’abril de 2015 (L’H 15/2015).
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de llurs competències, proposa al
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Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- NOMENAR els membres de les 261 meses electorals que s’han de formar
en aquest municipi per a la celebració de les eleccions locals 2015, segons resultat
del sorteig que figura en la relació nominal diligenciada per la Secretària de la
Corporació que s’incorporarà a l’expedient.
SEGON.- APROVAR la llista de reserves de càrrecs, resultant del sorteig, per a
possibles substitucions dels nomenats inicialment, la qual figura en la relació nominal
diligenciada per la Secretària de la Corporació que s’incorporarà a l’expedient.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord i el resultat de l’esmentat sorteig a la Junta
Electoral de Zona de l’Hospitalet.
QUART.- COMUNICAR els corresponents nomenaments a les persones que hagin
resultat designades com membres de meses electorals.

Es procedeix a realitzar, en presència dels assistents a la sessió, el sorteig informàtic
per a la designació dels components de les meses electorals que s’han de formar per
a la celebració de les eleccions locals que se celebraran el proper dia 24 de maig de
2015, conforme s’ha explicat anteriorment. El resultat del sorteig s’incorpora a
l’expedient mitjançant llistes impreses degudament diligenciades per la Secretària de
la Corporació.

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
Molt bé, per al posicionament dels grups, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín. Esquerra Unida i Alternativa ens donem per assabentats del 2, 3 i
4, ens abstenim del 5 al 10 i ens donem per assabentats de l’11.

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

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya ens donem per assabentats dels punts números 2, 3, 4 i
11, i ens abstenim del 5 al 10.

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

SR. MONRÓS
Sí, Convergència i Unió ens donem per assabentats del punt 2, 3, 4 i 11, i ens
abstenim del 7, 8, 9 i 10.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Abstenció del 5 al 10 i ens donem per assabentats de la
resta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem a la Comissió Permanent d’Espai Públic.
DICTAMEN 2.PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
2298/2015 DE 12 DE MARÇ, PEL QUAL S’ACORDA DESIGNAR
TEMPORALMENT NOU SECRETARI DEL CONSELL DE DISTRICTE V (PUBILLA
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CASES-CAN SERRA).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al
Ple del Decret de l’Alcaldia número 2298/2015 de 12 de març, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PEL QUAL S’ACORDA DESIGNAR
TEMPORALMENT NOU SECRETARI DEL CONSELL DE DISTRICTE V (PUBILLA
CASES-CAN SERRA)
ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, el qual inclou la regulació
jurídica dels Consells de Districtes, el qual inicia la seva vigència el 26 de febrer de
2013, és a dir, el dia següent a la seva publicació en el BOP conforme determina la
disposició final del propi reglament.
ATÈS que el Ple en sessió de 26 de febrer de 2013 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret núm. 2271/2013 de 13 de març va nomenar els
Presidents, Vicepresidents, Secretaris i membres de la corporació que formen part
dels diferents Consells dels Districtes de la Ciutat i entre ells el Secretari del Consell
de Districte VI.
ATÈS l’absència del Secretari del Consell de Districte V a la propera sessió del
Consell que s’ha de celebrar el 16 de març de 2015
VISTES les atribucions que corresponen a aquesta Alcaldia segons l’art. 35 del
Reglament Orgànic abans referit, pel que fa al nomenament dels funcionaris que han
de desenvolupar les tasques de les Secretaries del Consells,
Aquesta alcaldia en exercici de les atribucions conferides per l’article 35 del
Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent,
DISPOSO:
PRIMER.- DESIGNAR SECRETARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE V (PUBILLA
CASES-CAN SERRA), de conformitat amb les determinacions de l’art. 35 del
Reglament, el funcionari Sr. Sergi Crespi Martínez, en substitució del Sr. Manuel Ortiz
Marchena, només per a la sessió del Consell de Districte del proper 16 de març de
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2015, per absència del Sr. Ortiz.
El Secretari del consell exercirà el seu càrrec portant a terme aquelles funcions que li
atorga el reglament i el seu nomenament finalitzarà amb motiu de la incorporació al
seu lloc de treball del Sr. Manuel Ortiz Marchena.
SEGON.- NOTIFICAR el present Decret a la persona designada als efectes de
l’acceptació del seu càrrec i al Regidor President del Districte V.
TERCER.- DONAR COMPTE al Ple del present Decret a la primera sessió que tingui
lloc.”

DICTAMEN 3.PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
2452/2015 DE 18 DE MARÇ, PEL QUAL ES MODIFICA L’HORARI DE LES
SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

L’alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al
Ple del Decret de l’Alcaldia número 2452/2015 de 18 de març, que literalment diu:
“ATÈS que per Decret d’aquesta alcaldia núm.9383, de 12 de desembre de 2011, es
va acordar la nova composició de la Junta de Govern Local, com a part del procés
d’adaptació de l’organització municipal a les previsions legals del règim de gran
població. L’esmentat Decret també recollia la delegació de competències de l’alcaldia
en aquest òrgan i el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.
ATÈS que aquest Decret va ser publicat en el BOP de 28.12.2011, i es va donar
compte al Ple en la sessió de 20 de desembre de 2011.
VIST que el dispositiu onzè del Decret determinava que les sessions ordinàries de la
Junta de Govern Local tindrien lloc el segon i quart dimarts de cada mes, a l’hora que
es convoqués per aquesta alcaldia.
VIST que el decret núm. 5236/2012, de 12 de juny, establia que les sessions
ordinàries de la Junta de Govern Local tindrian lloc amb periodicitat setmanal, cada
dimarts, a l’hora que es fixi a la convocatòria, entre les 9.00 i les 11.00 hores.
VISTA la provisió de l’alcaldia que determina que per millorar l’agilitat en la gestió del
govern municipal s’aconsella ampliar la franja horària per a la celebració de les
sessions de la Junta de Govern Local, és per això que disposo es tramiti per part de
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la vicesecretaria- secretaria tècnica de la Junta de Govern Local la modificació de
l’actual franja horària de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local per tal
d’ampliar-la.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 126.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 18.4 del Reglament
Orgànic de Govern i Administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat,
publicat en el BOP de 12 de gener de 2012.
HE RESOLT:
PRIMER.- Modificar, amb efectes de la data del present decret, el règim de celebració
de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, en el sentit d’ampliar la franja
horària per a la celebració d’aquestes, restant de la manera següent:
“Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc amb periodicitat
setmanal, cada dimarts, a l’hora que es fixi en la convocatòria, entre les 8.00 i les
12.00 hores. Cas que el dimarts sigui festiu, la sessió tindrà lloc el següent dia hàbil.
No tindran lloc sessions ordinàries de la Junta de Govern Local els dimarts
compresos dins la setmana santa i la setmana de Nadal; així com els corresponents
dins el mes d’agost”.
SEGON.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí
Municipal i en el Tauler d’anuncis de la Corporació per donar la mateixa publicitat que
el decret que es modifica.
TERCER.- Notificar aquest acord als membres que integren la Junta de Govern
Local, als diferents grups municipals, als òrgans directius municipals, a la Intervenció i
a la Tresoreria.
QUART.- Donar compte al Ple, en la primera sessió que tingui lloc, pel seu
coneixement i efectes, i en compliment del que disposa l'article 122.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local.”

PER DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE
DICTAMEN 4.L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2
D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL
PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ. (1ER. TRIMESTRE 2015).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

L’Alcaldessa, en compliment del que preveu l’art. 104 bis apartat 6 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció introduïda
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per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, sotmet al Ple per al seu coneixement
L’informe emès pel Servei de Recursos Humans relatiu a la plantilla del personal
eventual de 15 d’abril de 2015, signat per l’assessora jurídica de recursos humans
amb el vist i plau de la Directora de Serveis d’Hisenda i Recursos Generals, que posa
de manifest que aquest Ajuntament compleix les determinacions de la Llei 7/1985, pel
que fa al límit del personal eventual, i que literalment diu:
“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL VIGENT A LA DATA D’AQUEST
INFORME
Amb motiu del començament del mandat de l’actual corporació Municipal per acord
del ple de 27 de juny de 2011 es va aprovar la plantilla i relació de llocs de treball del
personal eventual que es va publicar al BOP de l’11.07.2011 i al DOGC núm. 5913,
de 05.07.2011 integrada por 30 llocs de treball.
La plantilla de personal eventual vigent es l’aprovada per acord del ple de 30 de
setembre de 2014 amb motiu de l’aprovació del pressupost de la Corporació per a
l’exercici 2015, i la seva l’aprovació definitiva ha estat publicada en el BOP de 5 de
novembre de 2014.
El nou article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del
Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre (BOE de 30-12-2013)
estableix els límits i normes a les quals s’hauran d’ajustar les dotacions dels llocs de
treball del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que els ajuntaments de municipis amb població
superior a 75.000 habitants i de no més de 500.000 habitants, podran incloure en les
seves plantilles llocs de treball de personal eventual en un nombre que no podrà
excedir el dels regidors de la Corporació Local.
La xifra oficial de població d’aquest municipi aprovada pel Reial Decret 1007/2014 de
5 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la
revisió del padró municipal referida a l’1 de gener de 2014 és de 253.518 habitants i
que per aplicació de l’art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim
Electoral General el número de regidors que integren l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat és de 27.
Per tot això i als efectes de poder donar compliment a l’ establert a l’article 104 bis, al
punt 6, que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb
caràcter trimestral del acompliment de lo previst a aquest article,
S’INFORMA:
1.- La plantilla i relació de llocs de treball vigent de personal eventual és la següent:
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DENOMINACIÓ

ADSCRIPCIÓ

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

OCUPADES

VACANTS

SUMA

7

0

7

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PP

2

0

2

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PxC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PSC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal ICV-EUiA

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal CiU

2

0

2

ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA

Alcaldia

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE MITJ.
COMUNICACIO

Alcaldia

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/A DE NIVELL 1
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Alcaldia

4
0

3
3

7
3

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Promoc. Econ. i Ocupació

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Districte VI

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Esports i Joventut

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Educació

1

0

1

2

1

3

1

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2

Districte I

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2

Espai Públic, U. i S

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2

Cultura.

1

0

1

2

1

3

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3

Districte I

0

1

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3

Alcaldia

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3

Espai Públic, U. i S.

1

0

1

…/…

11

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE PLANS
TERRITORIAL

1
Alcaldia

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE SEGURETAT

0
2

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE SEGURETAT

Seguretat, C i C

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE SEGURETAT

Seguretat, C i C2

1
1

3

1

1

2

0

2

19

7

26

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions son les acordades pel ple en sessió
de 27 de juny de 2011, publicades en el BOP d’11-07-2011 i en el DOG 5913 de
5.07.2011 per als respectius llocs de treball.
3.- A data d’avui, l’Ajuntament compleix les determinacions exigides per al personal
eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases
del Règim Local introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, al estar integrada la plantilla d’aquest personal
per un total de 26 places, inferior al nombre de regidors que és de 27.”
El Ple de l’Ajuntament, previ el Dictamen de la Comissió Informativa de Presidència i
Economia:
ÚNIC: Es dóna per assabentat de l’informe trimestral relatiu al personal eventual, en
compliment de l’obligació legal prevista per a l’Alcaldia a l’art. 104.bis apartat 6 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 5.- PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 2/2015 DE LA
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT.
Vista l’observació de la Intervenció General que literalment diu: “OBSERVACIÓ: Es
manté l’observació efectuada en l’expedient aprovat pel Ple el 24/3/2015, exp.
U02020201/00488. En el sentit de que, segons els informes incorporats al present
l’expedient, la repercussió de la modificació actual a les anteriorment aprovades
assoleixen els objectius del Pla de Sanejament Financer al 31/12/2015, per l’addició
dels estalvis procedents de les amortitzacions de places i la no cobertura de les
jubilacions anticipades.” 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, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant
d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del
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PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de
CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; i del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATESA la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament aprovada per acord del Ple
en sessió de 30 de setembre de 2014.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada amb data 24 de
febrer de 2015, va aprovar la modificació de la plantilla, en el sentit d’incorporar les
modificacions efectuades en data posterior a l’esmentada aprovació corresponents a
l’any 2014 i amb repercussió pel 2015.
ATÈS que l’article 27.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals,
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla pot ser
modificada amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o
millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna.
ATÈS que l’article 126.3 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, estableix que
la modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el
compliment dels tràmits establerts per a la seva modificació.
VIST que l’Ajuntament Ple, en sessió de data 25 de maig de 2005 va aprovar el
Conveni amb la Generalitat de Catalunya, relatiu a la biblioteca Can Sumarro, a
l’acord segon d’aquest, s’estableix la transferència a l’Ajuntament del personal que
presta serveis a l’esmentada biblioteca i que a l’annex, concreta en 3 places el grup B
(actualment, subgrup A2), de les quals, una plaça per a la direcció de biblioteca i
dues per a bibliotecari/ària.
VIST que a l’acord quart del referit Conveni, s’estableix que la Generalitat transferirà
durant deu anys una aportació econòmica corresponent al cost de les places
transferides. Tenint en compte que la data d’efectes, és a partir de l’1 de juliol de
2005, la vigència conclou el proper dia 30 de juny d’aquest any.
VIST que mitjançant decret 2005/00777, de 21 de juny de 2005, es va resoldre
integrar, amb efectes de l’1 de juliol de 2005 en la nòmina del personal de
l’Ajuntament, als qui llavors ocupaven dues de les places transferides, així com l’altra
plaça que en aquell moment estava vacant.
ATÈS que una vegada finalitzada la vigència de l’aportació econòmica de la
Generalitat, es considera necessari integrar en la plantilla municipal les tres places de
bibliotecari/ària, subgrup A2, amb la finalitat de garantir la prestació del servei públic
de la biblioteca Can Sumarro.
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VIST l’informe de la directora de serveis d’Hisenda i Recursos Generals que posa de
manifest, que les tres places de bibliotecari/ària que es proposen crear, estan
ocupades actualment per tres funcionaris i perceben les seves retribucions amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 03.3321.143.00.00 “d’altre personal”, finançada
mitjançant subvenció de la Generalitat de Catalunya, en virtut del Conveni al que
abans s’ha fet referència i consignada al Pressupost de l’exercici 2015.
VIST l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació de la plantilla és el Ple de l’Ajuntament
d’acord amb l’article 123 1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
El Ple, a proposta de la tinenta d’alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals i, amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació núm. 2/2015 de la plantilla del
personal al servei de l’Ajuntament d’acord amb el detall següent:

1. PERSONAL FUNCIONARI
1.1. Amortització de places
Denominació de la plaça: Dinamitzador/a
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Classe: comeses especials
Subgrup: C2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Telefonista
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Classe: comeses especials
Subgrup: C2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Subaltern/a
Escala: Administració General
Subescala: subalterna
Subgrup: AP
Núm. de places que s’amortitzen: 5
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Denominació de la plaça: Ajudant/a
Escala: Bàsica
Classe: personal d’oficis
Subgrup: AP
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Administratiu/va
Escala: Administració General
Subescala: Administrativa
Subgrup: C1
Núm. de places que s’amortitzen: 3

1.2. Creació de places
Denominació de la plaça: Bibliotecari/ària
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe de Tècnics/ques Mitjans/es
Subgrup: A2
Núm. de places que es creen: 3
Denominació de la plaça: Auxiliar
Escala: Administració general
Subescala: Auxiliar
Subgrup: C2
Núm. de places que es creen: 8
SEGON.- EXPOSAR al públic aquest acord, amb l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els quals, les
persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptat l’acord en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR la modificació de la
plantilla en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta de Personal Funcionari.
CINQUÈ.- TRAMETRE una còpia de la modificació de la plantilla definitivament
aprovada a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals.

PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 3/2015
DICTAMEN 6.DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT.
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Vista l’observació de la Intervenció General que literalment diu: “OBSERVACIÓ: Es
manté l’observació efectuada en l’expedient aprovat pel Ple el 24/3/2015, exp.
U02020201/00488. En el sentit de que, segons els informes incorporats al present
l’expedient, la repercussió de la modificació actual a les anteriorment aprovades
assoleixen els objectius del Pla de Sanejament Financer al 31/12/2015, per l’addició
dels estalvis procedents de les amortitzacions de places i la no cobertura de les
jubilacions anticipades.” 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, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant
d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; 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. Clar, Monrós i Pérez; dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; i del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament va ser aprovada per acord
del Ple en sessió de 30 de setembre de 2014.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada amb data 24 de
febrer de 2015, va aprovar la modificació de la plantilla, en el sentit d’incorporar les
modificacions efectuades en data posterior a l’esmentada aprovació corresponents a
l’any 2014 i amb repercussió pel 2015.
ATÈS que l’article 27.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals,
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla pot ser
modificada amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o
millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna.
ATÈS que l’article 126.3 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, estableix que
la modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el
compliment dels tràmits establerts per a la seva modificació.
VIST l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
VIST l’informe de la directora de serveis d’Hisenda i Recursos Generals.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació de la plantilla és el Ple de l’Ajuntament
d’acord amb l’article 123 1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
El Ple, a proposta de la tinenta d’alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
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Generals i, amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació núm. 3/2015 de la plantilla del
personal al servei de l’Ajuntament d’acord amb el detall següent:

1. PERSONAL FUNCIONARI
1.1. Amortització de places
Denominació de la plaça: Subaltern/a
Escala: Administració General
Subescala: subalterna
Subgrup: AP
Núm. de places que s’amortitzen: 1

Denominació de la plaça: Enginyer/a tècnic/a agrícola
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe de Tècnics/ques Mitjans/es
Subgrup: A2
Núm. de places que s’amortitzen: 1

1.2. Creació de places
Denominació de la plaça: Tècnic/a auxiliar de biblioteca
Escala: Administració especial
Subescala: Serveis especials
Classe comeses especials
Subgrup: C1
Núm. de places que es creen: 1
Denominació de la plaça: Titulat/ada mitjà/na universitari/ària
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe de Tècnics/ques Mitjans/es
Subgrup: A2
Núm. de places que es creen: 1

SEGON.- EXPOSAR al públic aquest acord, amb l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els quals, les
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persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptat l’acord en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR la modificació de la
plantilla en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta de Personal Funcionari.
CINQUÈ.- TRAMETRE una còpia de la modificació de la plantilla definitivament
aprovada a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals.

DICTAMEN 7.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 19 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2015
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 33/2015, EN LA MODALITAT 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, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; 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. Clar, Monrós i Pérez;
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i del representant d’EUiA, Sr.
Alfons Salmerón Muñoz; 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 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de desembre de 2014.
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 2015, 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
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Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 19 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent a l’expedient 33/2015 en la modalitat
de Transferència de crèdits (50.000,00 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
76.680.423,60
2.965.825,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00
227.218.000,00
INICIAL
78.612.502,21
89.417.484,55
5.559.000,00
14.778.056,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00
227.218.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.297.428,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.807.022,66
0,00
12.689.121,86
0,00
0,00
0,00
25.793.572,64
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.776.510,66
0,00
1.727.436,18
-50.000,00
50.000,00
-1.397.085,67
0,00
1.409.177,42
0,00
0,00
0,00
16.223.729,05
0,00
2.053.805,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.793.572,64
0,00

DEFINITIU
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
82.977.851,72
2.965.825,00
0,00
15.374.979,80
12.689.121,86
7.000.000,00
253.011.572,64
DEFINITIU
84.389.012,87
91.144.920,73
4.161.914,33
16.187.233,52
300.000,00
25.976.858,75
8.563.805,00
5.014.827,44
17.273.000,00
253.011.572,64

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 8.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 23 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2015
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 62/2015, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
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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, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; 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. Clar, Monrós i Pérez;
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i del representant d’EUiA, Sr.
Alfons Salmerón Muñoz; 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 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de setembre de 2014.

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 2015, 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 23 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent a l’expedient 62/2015 en la modalitat
de Transferència de crèdits (408.285,00 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :

…/…

20

ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
76.680.423,60
2.965.825,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00
227.218.000,00
INICIAL
78.612.502,21
89.417.484,55
5.559.000,00
14.778.056,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00
227.218.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.318.428,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.004.419,64
0,00
12.689.121,86
0,00
0,00
0,00
26.011.969,62
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.776.510,66
0,00
1.360.256,18
254.285,00
-1.397.085,67
-408.285,00
1.797.357,42
154.000,00
0,00
0,00
16.421.126,03
0,00
2.053.805,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.011.969,62
0,00

DEFINITIU
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
82.998.851,72
2.965.825,00
0,00
15.572.376,78
12.689.121,86
7.000.000,00
253.229.969,62
DEFINITIU
84.389.012,87
91.032.025,73
3.753.629,33
16.729.413,52
300.000,00
26.174.255,73
8.563.805,00
5.014.827,44
17.273.000,00
253.229.969,62

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 9.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 26 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2015
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 60/2015, EN LA MODALITAT 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, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; 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. Clar, Monrós i Pérez;
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i del representant d’EUiA, Sr.
Alfons Salmerón Muñoz; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de setembre de 2014.
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 2015, 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 26 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent a l’expedient 60/2015 en la modalitat
de Transferència de crèdits (2.000,00 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
76.680.423,60
2.965.825,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00
227.218.000,00
INICIAL
78.612.502,21
89.417.484,55
5.559.000,00
14.778.056,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00
227.218.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.325.300,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.004.419,64
0,00
12.689.121,86
0,00
0,00
0,00
26.018.842,42
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.776.510,66
0,00
1.614.363,98
-2.000,00
-1.805.370,67
0,00
1.958.407,42
2.000,00
0,00
0,00
16.421.126,03
0,00
2.053.805,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.018.842,42
0,00

DEFINITIU
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
83.005.724,52
2.965.825,00
0,00
15.572.376,78
12.689.121,86
7.000.000,00
253.236.842,42
DEFINITIU
84.389.012,87
91.029.848,53
3.753.629,33
16.738.463,52
300.000,00
26.174.255,73
8.563.805,00
5.014.827,44
17.273.000,00
253.236.842,42
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SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

DICTAMEN 10.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 27 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2015
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 70-71 I 72/2015, EN LA MODALITAT DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
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, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; 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. Clar, Monrós i Pérez;
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i del representant d’EUiA, Sr.
Alfons Salmerón Muñoz; 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 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de setembre de 2014.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari
d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 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 7.2b) de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2015,
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 :
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PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 27 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent als expedients 70-71 i 72/2015 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit Extraordinari (1.068.384,65 euros) d’acord
amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
100.360.395,63
0,00
0,00 100.360.395,63
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
6.798.717,14
0,00
0,00
6.798.717,14
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
24.844.681,49
0,00
0,00 24.844.681,49
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
76.680.423,60 6.325.300,92
0,00 83.005.724,52
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.965.825,00
0,00
0,00
2.965.825,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
0,00
0,00
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
8.567.957,14 7.004.419,64
0,00 15.572.376,78
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 12.689.121,86
0,00 12.689.121,86
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
7.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
TOTAL
227.218.000,00 26.018.842,42
0,00 253.236.842,42
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.612.502,21 5.776.510,66
0,00 84.389.012,87
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
89.417.484,55 1.612.363,98
0,00 91.029.848,53
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.559.000,00 -1.805.370,67
0,00
3.753.629,33
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
14.778.056,10 1.960.407,42
0,00 16.738.463,52
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.753.129,70 16.421.126,03
-824.000,00 25.350.255,73
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.510.000,00 2.053.805,00
824.000,00
9.387.805,00
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
5.014.827,44
0,00
0,00
5.014.827,44
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
17.273.000,00
0,00
0,00 17.273.000,00
TOTAL
227.218.000,00 26.018.842,42
0,00 253.236.842,42

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 11.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, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE
ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES
FACTURES, REFERITS AL 31.03.2015, I DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ
GENERAL D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
MOROSITAT CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014.

…/…

24

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l’article 4.3
que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts en
la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les
que s’està incomplint el termini.
Atès que l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònic i creació del registre de factures en el sector Públic preveu que l’òrgan que
tingui atribuïda la funció de comptabilitat efectuarà requeriments periòdics d’actuació
respecte de les factures pendents de reconeixement de l’obligació per les quals hagin
transcorregut més de tres mesos des de que van ser anotades al registre de factures
i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació.
Atès que l’informe al què es fa esment al paràgraf anterior ja s’ha retut a la
Intervenció General.
Atès el que disposa la Instrucció reguladora de la gestió del Registre centralitzat de
factures i demès documents emesos pels contractistes aprovada pel Ple municipal el
22 de febrer de 2011, i que per part de la Intervenció general s’ha rebut l’informe al
qual fa referència l’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.
Atès que l’article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de les factures del sector públic estableix
que l’òrgan de control intern elaborarà un informe en el que avaluarà el compliment
de la normativa en matèria de morositat, el qual serà elevat al Ple.
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 de la Intervenció General de
l’avaluació de la normativa en matèria de morositat corresponent a l’exercici 2014,
d’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.
SEGON. 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
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informació facilitada pels responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 31 de març de 2015.
TERCER. 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’informe emès per la Tresoreria
General.

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
Molt bé, per al posicionament, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds votem favorablement als
dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín. Ens abstenim del 12, votem favorablement del 13 i abstenció del
14 i a favor del 15.
Sobre el 13 només un comentari, em sembla molt oportú i estem molt d’acord sobre
la desafectació de l’antic edifici dels jutjats, a l’avinguda Josep Tarradellas, pensem
que és una bona notícia que comencem a pensar i a desafectar aquest equipament,
perquè pugui ser un equipament de ciutat, i només deixar sobre la taula, diguem-ne,
doncs el debat sobre què hauria d’anar allà. Pensem que és un debat que s’hauria de
fer amb llums i taquígrafs, quan arribés el moment, però per les dimensions de
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l’equipament, per la centralitat del mateix i per les potencialitats que té el mateix,
pensem que hauria de ser objecte d’un debat interessant, profund, amb la ciutadania,
per decidir quin tipus d’equipament hauria d’anar en el futur en aquesta zona. Avui
donem un pas, jo penso que és interessant que l’Ajuntament doni el pas de
desafectar-lo per posar-lo a disposició de qualsevol tipus d’equipament d’ús ciutadà,
però, insisteixo, deixem sobre la taula la reflexió sobre que calia una reflexió
profunda, amb llums i taquígrafs sobre el seu destí final.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Plataforma per Catalunya ens abstindrem dels punts
números 12, 13, 14 i 15.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, Convergència i Unió ens abstindrem de tots els punts.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Abstenció en el 12, en el 13, també en el 14 i a favor del 15.

SRA. ALCALDESSA
Sí, jo abans de donar pas a la Comissió següent, volia fer esment concretament del
punt número 15, que ja ens hem posicionat i hem aprovat majoritàriament, però crec
que és una bona notícia pels veïns del barri de Can Serra, especialment els usuaris
del casal de gent gran que, en fi, fins aquests moments han tingut, doncs un espai
que possiblement va ser un dels primers espais per a la gent gran de la ciutat, però
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que en aquests moments, donada l’activitat d’usuaris que té aquest casal, ha quedat
realment petit.
Hem estat treballant, jo crec que ens hem de felicitar tots plegats, especialment el
regidor del districte, tot el seu equip, també l’equip d’urbanisme, per trobar un solar i
un espai en el barri de Can Serra, en el que avui el que fem és el planejament, la
modificació del planejament, i la concreció del seu ús en un casal, en un equipament
d’utilització pels veïns i veïnes d’aquest barri. Per tant, jo crec que és una forma de
retornar a la gent gran l’esforç i el treball que han realitzat al llarg d’aquests anys, per
construir la nostra ciutat, ara ells també necessiten del nostre treball i del nostre
esforç perquè puguin tenir equipaments i serveis de màxima qualitat. I, en aquest
sentit, ara el que queda és fer el projecte d’aquest casal i fer totes les obres que
siguin necessàries, perquè aquest casal pugui ser una realitat el més aviat possible.
Realment no ha estat fàcil, perquè els barris de la nostra ciutat són barris que estan
molt ocupats i, per tant, no és senzill trobar espais adients i adequats per fer aquest
tipus d’equipaments, ho hem anat aconseguint a tots els barris de la ciutat i crec que
el barri de Can Serra en aquests moments, doncs necessitava, per fi, aquest solar en
el que es podrà edificar aquest equipament. Simplement volia deixar constància i
agrair també la paciència i el treball que des d’aquest casal s’ha tingut i les ganes de
col·laborar amb l’Ajuntament per trobar aquesta solució, que crec que és la millor
solució que podem trobar en aquest barri.
Dit això, passaríem ja a la Comissió de Benestar i Serveis a les Persones.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 12.PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE LA ZONA 18 DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL
METROPOLITÀ AL SECTOR REPSOL (DISTRICTE D’ACTIVITATS AVANÇADES
DE GRANVIA SUD).
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, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; 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. Clar, Monrós i Pérez;
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i del representant d’EUiA, Sr.
Alfons Salmerón Muñoz; assistents presents en el moment de la votació, i per tant va
ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la 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:
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ATÈS que el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, en data 11 d’abril de 2002, va aprovar definitivament, el Text Refós de la
Modificació Puntual del PGM del Sector Repsol (Districte d’activitats avançades de
Granvia Sud) publicat al DOGC 3637 de data 16 de maig de 2002.
ATÈS que el ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de setembre de 2004 i en
compliment de les determinacions del Text Refós abans esmentat, va aprovar
definitivament l’Estudi de Detall de la City Metropolitana, per posteriorment, en sessió
de 22 de febrer de 2006 aprovar definitivament la Modificació puntual del referit
Estudi de Detall, publicada al BOP nº 76 de data 30 de març de 2006.
VISTA la instància presentada davant d’aquest Ajuntament en data 6 de març de
2015 i nº de RGE 13100, per part de la mercantil Metrovacesa, SA com a propietària
del sector, sol·licitant es tramiti la Modificació puntual de la zona 18 de la Modificació
Puntual del Pla General Metropolità al sector Repsol (Districte d’activitats avançades
de Granvia Sud) a l’àmbit que delimiten els carrers Motors, núm. 234-250, Dolors
Aleu, núm. 2-46 i l’av. Joan Carles I, núm. 1-51 de l’Hospitalet de Llobregat, per a la
seva aprovació.
ATÈS que la present Proposta de Modificació Puntual de la zona 18 de la Modificació
Puntual del Pla General Metropolità al sector Repsol té per objecte, sense alterar el
model urbanístic previst a la City Metropolitana, la reordenació de la volumetria de
l’edificació a la zona amb clau 18, sense incrementar l’edificabilitat total, i permetre la
redistribució dels usos existents de forma que es pugui incrementar l’ús residencial no
permanent, ja existent, fins a 22.517,96 m2 en detriment, en idèntica quantia i com a
màxim, dels usos terciaris, oficines, igualment existents.
Per al desenvolupament de la Modificació Puntual de la zona 18 suara esmentada, es
requerirà la tramitació i aprovació d’un Pla de Millora Urbana.
ATÈS que l’actuació urbanística proposada comporta l’obligació de cessió del sòl
corresponent al 10% de l’increment d’aprofitament del Sector dels usos residencials
no permanents, i que segons disposa l’art. 43.3 del DL 1/2010, del 3 d’agost, TRLUC
l’increment de l’aprofitament urbanístic pot ser substituït pel seu equivalent econòmic.
ATÈS que de conformitat amb el que prescriu l’art. 99.1c) del TRLUC consta a
l’expedient que es tramita el preceptiu estudi econòmic financer, on esdevé calculat el
diferencial de valor econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova
ordenació i que es correspon amb el 10% de l’obligació de cessió esmentada a
l’anterior punt.
ATÈS que l’Ajuntament de l’Hospitalet va signar el 20 de febrer del 2008 un conveni
de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca, el
Consorci públic d’energia local de Barcelona i l’entitat Metropolitana de Serveis
Hidràulics i Gestió de Residus, per dotar al sector de la Zona Franca, barri de la
Marina del Prat Vermell de Barcelona i el districte Granvia-l’Hospitalet d’un servei de
subministrament de fred i calor centralitzat, com un sistema centralitzat que cobreixi
les necessitats amb un menor impacte ambiental i menor consum energètic.
Posteriorment, l’entitat metropolitana per mitjà de l’empresa pública Tractament i
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Selecció de Residus SA, va adjudicar per concurs públic l’esmentat servei a
l’empresa Dalkia, Energia y Servicios SA, amb l’obligació de constituir una societat
mixta. En data 13 d’octubre de 2009 es va constituir “Econergies Barcelona Sud,
Zona Franca i Granvia de l’Hospitalet, SA” (en endavant Ecoenergies) per la
companyia Dalkia, com a soci únic segons escriptura atorgada davant la Notària
Berta Garcia Prieto, núm. protocol 3586 i posteriorment es va transformar en societat
mixta en escriptura d’elevació pública d’acords socials, augment de capital, canvi de
sistemes d’administració socials, cessament i nomenament d’administradors i
modificació íntegra dels estatuts socials de 16 de març de 2010 (escriptura atorgada
pel Notari Ignacio-Javier Boisan Cañamero, núm. de protocol 522).
ATÈS que la present Modificació Puntual de la zona 18 de la Modificació Puntual del
PGM al sector Repsol es troba inclosa a l’àmbit on aquesta empresa mixta pot portar
a terme el sistema centralitzat de fred i calor, considerant adient que els edificis que
es projectin dins de l’àmbit d’actuació de la Modificació proposada, s’hauran de
connectar a dit sistema sempre i quan, en el moment de l’atorgament de la llicència
d’obres el projecte tècnic no justifiqui l’adopció d’una alternativa tècnica
individualitzada que sigui més eficient en matèria energètica.
ATÈS que els Serveis Tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat han informat el projecte de Modificació
puntual de la zona 18 de la Modificació del Pla General Metropolità al sector Repsol
(Districte d’activitats avançades de Granvia Sud) a l’àmbit que delimiten els carrers
Motors, núm. 234-250, Dolors Aleu, núm. 2-46 i l’Av. Joan Carles I, núm. 1-51, i així
mateix consta a l’expedient informe emès per la Cap d’Actuació Urbanística favorable
a l’equivalent econòmic de la cessió del 10% d’increment d’aprofitament derivat de la
transformació d’usos de la Modificació proposada.
ATÈS que segons consta a l’informe emès pels serveis tècnics de l’Agència de
Desenvolupament Urbà, una petita part de la Modificació Puntual proposada afecta al
terme municipal de Barcelona, administració a qui es donarà trasllat de l’expedient
per a la seva tramitació fins a l’aprovació definitiva.
ATÈS que la proposta de Modificació Puntual de la zona 18 de la Modificació del Pla
General Metropolità al sector Repsol també contempla la Suspensió de llicències a tot
l’àmbit d’actuació, segons disposa l’art. 73.1 i 2 del TRLUC, si bé en aplicació de l’art.
102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, es podran tramitar els instruments o
atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament que inicialment s’aprovi.
VISTOS els informes emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de l’Agència de
Desenvolupament Urbà, favorables a la conveniència de tramitar la proposta de la
Modificació Puntual de la zona 18 de la MPPGM al sector Repsol.
VISTOS els articles 96, 99, 100, 73, 77 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3
d’agost, Text Refós de la Legislació Urbanística de Catalunya i normativa concordant,
així com els informes tècnics i jurídics abans esmentats.
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ATÈS que la competència per l’adopció dels acords recau en el Ple Municipal,
conforme disposa l’article 123.1i) de la Llei Reguladora de les Bases i del Règim
Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el “quòrum” de la majoria absoluta legal,
que prescriu l’article 123.2 de la Llei de Bases i de Règim Jurídic Local, en la part que
correspon al terme Municipal de l’Hospitalet, la Modificació puntual de la zona 18 de
la Modificació Puntual del Pla General Metropolità al sector Repsol (Districte
d’activitats avançades de Granvia Sud) a l’àmbit que delimiten els carrers Motors,
núm. 234-250, Dolors Aleu, núm. 2-46 i l’av. Joan Carles I, núm. 1-51 de l’Hospitalet
de Llobregat.
SEGON.- SUSPENDRE, a l’empara de l’art. 73.2 del TRLUC i a tot l’àmbit de la
Modificació puntual de la zona 18 de la Modificació Puntual del Pla General
Metropolità al sector Repsol, aprovada a l’anterior punt, la tramitació de les figures de
planejament i gestió, així com les llicències assenyalades a l’apartat 1 d’aquest
mateix article i segons les determinacions de l’article 102.4 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme.
TERCER.- SOTMETRE la Modificació puntual de la zona 18 de la Modificació Puntual
del Pla General Metropolità al sector Repsol, anteriorment aprovada, al tràmit
d’informació pública pel termini d’un mes mitjançant la publicació d’Edictes en els
mitjans reglamentaris, BOP, DOGC, en un dels Diaris de major difusió, en el Tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la pàgina web municipal a fi i efecte que s’hi
puguin presentar les al·legacions que es considerin oportunes.
QUART.- NOTIFICAR els anterior acords a l’Ajuntament de Barcelona amb remissió
d’un exemplar diligenciat del projecte aprovat a l’acord Primer d’aquest dictamen als
efectes del que disposa l’art. 85.2.d) del TRLUC, perquè es procedeixi, si s’escau, a
la seva tramitació i aprovació pel que fa a la part de l’àmbit que recau al seu terme
Municipal.
CINQUÈ.- Tenir per APROVADA PROVISIONALMENT la Modificació Puntual de la
zona 18 de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità al sector Repsol,
aprovada a l’acord primer, pel cas que durant el termini d’informació pública no es
presentin al·legacions ni informes en contra. Aleshores, es procedirà a la seva
remissió al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per
al seu tràmit d’aprovació definitiva.
SISÈ.- NOTIFICAR els precedents acords als interessats.
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DICTAMEN 13.PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL
PER A LA MUTACIÓ D’ÚS D’UN EQUIPAMENT UBICAT A L’AVINGUDA JOSEP
TARRADELLAS I JOAN, NÚMEROS 171 I 177 D’AQUESTA CIUTAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; del
representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 11 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que la Junta de Govern Local, en la sessió de data 27 de gener de 2015, va
aprovar inicialment el Pla Especial per a la mutació d’ús d’un equipament ubicat a
l’avinguda Josep Tarradellas i Joan, números 171 i 177 de l’Hospitalet de Llobregat,
sotmetent-lo a informació pública pel termini d’un mes.
ATÈS que l’aprovació inicial va ser publicada per edictes en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 18 de febrer de 2015; al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya nº 6809 de data 12 de febrer de 2015; al diari “El Periódico de
Catalunya” en data 11 de febrer de 2015, en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
l’Hospitalet i a la pàgina web municipal, obrint-se un termini d’un mes d’informació
pública per a la formulació d’al·legacions.
ATÈS que la Vicesecretària General de l’Ajuntament, mitjançant certificació de data
20 de març de 2015, fa constar que, dins del termini d’informació pública, no s’ha
presentat cap escrit d’al·legacions.
VIST l’informe emès per la Cap de Servei de Gestió i Assessorament Jurídic de
l’Agència de Desenvolupament Urbà i el que disposa l’article 85 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme 1/2010, del 3 d’agost, en redacció donada per la Llei 3/2012, de 22
de febrer.
ATÈS que l’atribució per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional correspon al
Ple Municipal, de conformitat amb l’article 123.1 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim
Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el “quòrum” de la majoria simple el
Pla Especial per a la mutació d’ús d’un equipament ubicat a l’avinguda Josep
Tarradellas i Joan, números 171 i 177 de l’Hospitalet de Llobregat.
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SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord per triplicat, amb
fotocòpia de l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Ordenació i Urbanisme
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la
seva aprovació definitiva.

DICTAMEN 14.PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A LA PARCEL·LA SITUADA AL
CARRER SALVADOR ESPRIU, 38-46 (POLÍGON PEDROSA) D’AQUESTA
CIUTAT.
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, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; 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. Clar, Monrós i Pérez;
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i del representant d’EUiA, Sr.
Alfons Salmerón Muñoz; assistents presents en el moment de la votació, i per tant va
ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 30 de setembre de 2014, va aprovar
inicialment la Modificació puntual del Pla General Metropolità a la parcel·la situada al
carrer Salvador Espriu, 38-46 (Polígon Pedrosa) de l’Hospitalet de Llobregat,
sotmetent-lo al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes.
ATÈS que l’aprovació inicial va ser publicada per edictes en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 16 d’octubre de 2014; al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya nº 6726 de data 13 d’octubre de 2014; al diari “El Periódico de
Catalunya” en data 13 d’octubre de 2014, en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
l’Hospitalet i a la pàgina web municipal, obrint-se un termini d’un mes d’informació
pública per a la formulació d’al·legacions.
ATÈS que la Vicesecretària General de l’Ajuntament, mitjançant certificació de dat 18
de novembre de 2014, fa constar que, dins del termini d’informació pública, no s’ha
presentat cap escrit d’al·legacions.
ATÈS que de conformitat amb l’article 85.5 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer de
Modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s’ha demanat informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
VIST l’informe emès per la Direcció General d’Aviació Civil, Ministerio de Fomento, de
data 3 de març de 2015, núm. de R.G.E. d’aquest Ajuntament 12509, favorable a la
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Modificació puntual de PGM de referència, si bé s’incorporen al document objecte
d’aprovació provisional, les recomanacions i prescripcions proposades. S’incorpora
l’esmentat informe com annexe del document.
ATÈS que el document que es proposa per a la seva aprovació provisional incorpora
a l’article 7 de la Normativa del planejament la quantitat de 107.138,08 € (IVA no
inclòs) corresponent al 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic del sector
vinculat a la implantació de qualsevol dels usos ampliats, conforme el que disposa
l’article 4 de les normes de la Modificació Puntual de les Ordenances Reguladores del
Pla Parcial del Polígon Pedrosa, aprovat definitivament en data 2 d’abril del 2009 i
d’acord amb a l’informe emès per la Cap d’Actuacions Urbanístiques de l’Agència de
Desenvolupament Urbà.
ATÈS que les variacions introduïdes en aquest document respecte de l’aprovat
inicialment, no suposen canvi substancials d’acord amb l’article 112 del decret
305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme.
VISTOS els informes emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de l’Agència de
Desenvolupament Urbà.
ATÈS que l’atribució per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional correspon al
Ple Municipal, de confomitat amb l’article 123.1.i) i 2) de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el “quòrum” de la majoria absoluta,
la Modificació Puntual de Pla General Metropolità a la parcel·la situada al carrer
Salvador Espriu, 38-46 (Polígon Pedrosa) de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord per triplicat, amb
fotocòpia de l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Ordenació i Urbanisme
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la
seva aprovació definitiva.

PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
DICTAMEN 15.PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA CREACIÓ D’UN NOU
ÀMBIT DE SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DOTACIONS DE
CARÀCTER LOCAL (7B) DESTINAT A CASAL PER A LA GENT GRAN, AL BARRI
DE CAN SERRA D’AQUESTA CIUTAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
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Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del
representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 5 vots d’abstenció dels
representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, 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 l’informe emès per la Regidoria Delegada dels districtes IV-V de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, en el que es posa de manifest la necessitat de disposar d’un nou Casal
de gent gran que doni serveis al barri de Can Serra i al dte. V de la nostra ciutat.
ATÈS que els Serveis Tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat han elaborat, de conformitat amb la petició
instada per la Regidoria dels districtes IV i V, un projecte de Modificació puntual del
Pla General Metropolità per a la creació d’un nou àmbit de sistema d’equipaments
comunitaris i dotacions de caràcter local (7b) destinat a Casal per a la gent gran, al
barri de Can Serra de l’Hospitalet de Llobregat, per a la seva aprovació.
ATÈS que aquesta Modificació puntual de PGM té per objecte la transformació d’un
sòl qualificat pel PGM com a sistema viari, clau 5b, a sistema d’equipaments
comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local (clau 7b) del PGM, destinant
el nou equipament a l’ús de Casal per a gent gran, també concreta les condicions
d’ús i els paràmetres de l’edificació del nou equipament.
ATÈS que la proposta de Modificació Puntual de PGM també contempla la Suspensió
d’atorgament de llicències a l’àmbit objecte d’aquesta Modificació Puntual de PGM, si
bé, conforme l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, es podran atorgar
llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions d’aquesta Modificació.
VISTOS els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de l’Agència
de Desenvolupament Urbà.
VISTOS els articles 96, 97, 73, 85i concordants de la Llei 1/2010, del 3 d’agost, del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
ATÈS que la competència per l’adopció dels acords recau en el Ple Municipal,
conforme disposa l’article 123.1i) de la Llei reguladora de les Bases i del Règim
Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
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PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el “quòrum” de la majoria absoluta legal,
que prescriu l’article 123.2 de la Llei de Bases i de Règim Jurídic Local, la Modificació
Puntual de Pla General Metropolità per a la creació d’un nou àmbit de sistema
d’equipaments comunitaris i dotacions de caràcter local (7b) destinat a Casal per a la
gent gran, al barri de Can Serra de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- SUSPENDRE, a tot l’àmbit del planejament, l’atorgament de llicències de
conformitat amb l’article 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, si bé, de
conformitat amb l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, es podran atorgar
llicències fonamentades en el règim vigent sempre que siguin compatibles amb les
determinacions d’aquesta MPPGM.
TERCER.- SOTMETRE a informació pública els acords precedents mitjançant la
publicació d’Edictes en els mitjans reglamentaris a fi i efecte que s’hi puguin presentar
les al·legacions que es considerin oportunes.
QUART.- TENIR PER APROVADA PROVISIONALMENT la Modificació Puntual de
PGM per a la creació d’un nou àmbit de sistema d’equipaments comunitaris i
dotacions de caràcter local (7b) destinat a Casal per a la gent gran, al barri de Can
Serra de l’Hospitalet de Llobregat, aprovada a l’acord primer, pel cas que, durant el
termini d’informació pública no es presentin al·legacions ni informes en contra.
Aleshores, es procedirà a la seva remissió al Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.
CINQUÈ.- NOTIFICAR els precedents acords als interessats.

COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament dels grups, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds votarem favorablement als
dictàmens i explicaré breument el dictamen número 16, en honor a l’any de treball, de
feina, que una àmplia Comissió, doncs ha realitzat, respecte a la revisió del Pla
d’absentisme a la nostra ciutat. Avui donem compte a aquest Ple del Pla de Millora de
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l’escolarització, la prevenció i atenció a l’absentisme a la ciutat, que ha tingut com a
objectiu fomentar la plena escolarització, reduir al màxim l’absentisme escolar, que ja
els hi avanço que, segons dades de la Generalitat, no arriba a dècimes percentuals
del conjunt de la ciutadania, però fins que no arribi a zero, hem de treballar. Un altre
objectiu ha estat reduir l’abandonament prematur, potenciar el treball en xarxa i
establir eines i protocols homogenis per a la detecció i la intervenció de l’absentisme
a la nostra ciutat.
El treball s’ha convertit en un document obert, que s’avaluarà contínuament, que ha
estat publicat a la web municipal i dels serveis educatius del departament
d’Ensenyament, i és fruit del consens de molts agents, de la inspecció d’educació, de
la regidoria, dels serveis socials, de les escoles públiques i concertades de la ciutat,
dels instituts públics i concertats també de la ciutat, del servei de mediació
comunitària, dels mossos d’esquadra, de la guàrdia urbana, del Pla d’acollida de nova
ciutadania, de la Diputació de Barcelona, del Pla Educatiu d’Entorn, dels programes
d’orientació i acompanyament, dels equips d’atenció psicopedagògica, del programa
URBAN, del CSMIJ, de la Mediació Comunitària, de les Tècniques de suport a
l’educació i l’absentisme i també dels assessors del departament. I, per tant, s’ha
comptat també amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona, que també vull
agrair la seva participació.
Per tant, parteix d’una visió àmplia, no solament d’aquells alumnes que no van a
l’escola, sinó també d’aquelles situacions d’escolarització tardana, d’abandonament
prematur, i la clau d’aquest document es basa en la corresponsabilitat i en el
compromís en el treball en xarxa, a través de les comissions socio-educatives de la
nostra ciutat, que tenim ja més de 70, pràcticament totes les escoles i instituts tenen
comissions socio-educatives, que tots els agents analitzen els casos d’absentisme a
la nostra ciutat i, per tant, posen l’èmfasi especialment en l’acció preventiva. Per tant,
volíem donar compte en aquest Ple i agrair especialment a totes les persones que
han fet possible aquest Pla de Millora de l’Escolaritat.
A la resta de dictàmens votem favorablement també.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies per l’explicació, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies, ens donem per assabentats del 16 i votem favorablement de la resta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Plataforma ens donem per assabentats del 16 i votem
favorablement del 17 al 20.

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

SR. MONRÓS
Sí, Convergència i Unió ens donem per assabentats del 16 i votem favorablement al
17, 18, 19 i 20.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Ens donem per assabentats del 16, abstenció al 17 i a favor de la resta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Ara passaríem..., hi havia tres urgències, abans de passar a la
segona part del Ple, tres urgències que la Sra. Secretària pot fer lectura.

SERVEIS A LES PERSONES

DICTAMEN 16.PER DONAR COMPTE AL PLE DEL PLA DE MILLORA DE
L’ESCOLARITAT: PREVENCIÓ I ATENCIÓ A L’ABSENTISME ESCOLAR,
APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 21 D’ABRIL DE 2015.
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:

VIST que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària, celebrada el dia 4 d’octubre de 2000,
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va aprovar elaborar un pla d’acció per intervenir en les situacions d’absentisme
escolar amb la participació de l’administració educativa a través dels serveis
d’inspecció.
ATÈS que el Pla de Prevenció i atenció a l’absentisme escolar es va posar en marxa
l’any 2001 i que ha estat funcionant al llarg d’aquests anys amb petites revisions
d’actualització, especialment en l’àmbit normatiu.
VIST que l’any 2013, d’acord amb l’article 25.2 n) de la LRBRL, i en un marc de
col·laboració i corresponsabilitat, la Regidoria d’Educació i el Servei d’Inspecció del
Departament d’Ensenyament, inicien la revisió a fons del Pla per tal d’adequar-lo a la
realitat escolar actual.
VIST que el Pla de Millora de l’escolaritat: prevenció i atenció a l’absentisme escolar
és un conjunt d’estratègies, eines i protocols d’observació i atenció per millorar
l’escolaritat a partir de la prevenció i atenció a l’absentisme escolar.
VIST que el Pla s’ha elaborat a partir de la participació i el consens del conjunt
d’agents implicats i amb la participació de 103 professionals que ens ha assegurat la
complicitat en la definició dels objectius del Pla i el compromís en les seves
estratègies i propostes d’actuació.
VIST que la comissió socioeducativa que contempla el Pla és l’instrument bàsic per
abordar, des de la singularitat del cas, cada una de les situacions plantejades a partir
d’un diagnòstic integral i una acció coordinada i són membres de la comissió
socieducativa els professionals del centre educatiu i un ampli conjunt de professionals
externs
VIST que el Pla s’ha presentat, conjuntament amb la Inspecció del Departament
d’Ensenyament, en la sessió plenària del Consell Educatiu de L’Hospitalet, de data 5
de març de 2015, i s’han fet presentacions tècniques de treball amb les direccions
dels centres educatius de la ciutat.
VIST que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 d’abril de 2015, va aprovar
el Pla de Millora de l’escolaritat: prevenció i atenció a l’absentisme escolar.
VIST l’informe del cap de Secció d’Escolarització i Èxit Educatiu amb el vistiplau de la
cap de Servei d’Educació.
VIST l’informe de l’Assessora Jurídica.
ATÈS que l’Article 123.1.a) atribueix al Ple el control i la fiscalització dels òrgans de
govern.
El Ple a proposta del Tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Serveis a les Persones i
amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les Persones,
ACORDA:
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PRIMER.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del Pla de Millora de l’escolaritat:
Prevenció i atenció a l’absentisme escolar, que s’adjunta com Annex i forma part del
present expedient.
SEGON.- DONAR TRASLLAT del present acord al Tinent d’alcalde de l’Àrea de
Serveis a les Persones, a la cap de Servei d’Educació, al cap de Secció
d’Escolarització i Èxit Educatiu i a la Secretaria General.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 17.PER APROVAR LA PRÓRROGA DEL CONVENI AMB
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER L’ANY 2015, PER LES
ACTIVITATS D’INSPECCIÓ, D’ABOCAMENT DE RESIDUS I CONTAMINACIÓ
ATMOSFÈRICA EN EL NOSTRE MUNICIPI.
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, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez;
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; del representant d’EUiA, Sr.
Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 6
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas,
Bas i Cañizares; assistents presents en el moment de la votació, i per tant va ésser
adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords que figuren en
la seva part dispositiva:

ATÈS que en data 1 de juliol de 1996, l’Ajuntament de L’Hospitalet i l’Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (en endavant
EMSHTR), van signar un conveni de col·laboració relatiu a actuacions d’inspecció i
control de la contaminació atmosfèrica i abocaments de les empreses ubicades en el
nostre terme municipal, a desenvolupar pel Servei de Salut.
ATÈS que l’ AMB va assumir els drets i obligacions de l’EMSHTR , d’acord amb el
que disposa la seva Llei de constitució (Llei 31/2012 de 3 d’agost) i les seves
competències en matèria d’aigües venen determinades a l’art, 14.C de l’esmentada
norma.
ATÈS que la clàusula cinquena d’aquest conveni preveu la possibilitat de pròrroga
anual per a propers exercicis, revisant-ne els seus termes, prèvia manifestació dels
òrgans competents de cadascuna de les parts.
VISTA la minuta de pròrroga i modificacions al conveni enviada per l’ AMB per a
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l’exercici 2015, aprovada per la seva Junta de Govern el 24 de febrer de 2015.
ATÈS que la pròrroga referida estableix una contraprestació econòmica màxima de
9.600,00.- euros a favor de l’Ajuntament de L’Hospitalet per l’exercici de 2015,
d’acord amb el nombre de 35 d’inspeccions previstes i els preus unitaris fixats en
l’annex I del conveni, de forma que, en el supòsit de fer-se totes les inspeccions
previstes, l’Ajuntament rebrà el total fixat en el conveni; però en el cas de que no
s’arribés al nombre d’inspeccions inicialment previstes, la quantitat total a rebre serà
la corresponent al preu de les inspeccions efectivament realitzades.
VIST l’informe emès per la Cap de la Unitat de Laboratori i Inspecció, favorable a la
pròrroga del conveni per a l’any 2015 i a l’acceptació de l’aportació de l’ AMB per al
mateix període.
VIST l’informe de l’Assessor jurídic del Servei de Salut .
ATÈS que és òrgan competent per a l’aprovació del present acord el PLE de
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 123.1.j) de la llei 7/1985, LBRL, en
relació als arts. 15.4 de la llei 30/1992, LRJ-PAC i 309 del Decret 179/1995, ROAS,
donat que es produeix l’acceptació d’una encomana de gestió feta per una
Administració Pública (AMB) a una altra (Ajuntament de l’Hospitalet).
ATÈS que l’acord d’aprovació s’ha d’adoptar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació (arts. 123.2 LBRL i 309.2 ROAS), serà necessari informe
preceptiu de la Secretaria i de la Intervenció municipals, d’acord amb el que disposa
l’article 54 del RDLeg 781/1986, de 18 d’abril i l’article 173 del RD 2568/1986, de 28
de novembre (ROF).
VIST l ‘ informe de la Secretaria i de la Intervenció General.
VISTES les funcions executives atribuïdes a l’Àrea de Benestar i Famílies mitjançant
Decret de l’Alcaldia 9382/2011, de 12/12/2011, en matèria 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.- APROVAR la pròrroga i modificació del conveni amb l’ AMB per a l’any
2015 i ACCEPTAR l’aportació corresponent als serveis efectivament realitzats en
execució del mateix i d’acord amb els preus unitaris fixats en l’annex I, que forma part
d’aquest expedient, d’un màxim de nou mil sis-cents euros (9.600,- € ) amb les
modificacions proposades i que es transcriu literalment:
MANIFESTEN:
Que en data 1 de juliol de 1996 l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
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Tractament de Residus i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat varen subscriure
un Conveni de Col·laboració en temes de control e inspeccions a indústries.
Que l’ esmentat Conveni va ser modificat establint la pròrroga automàtica de la seva
vigència (llevat de denúncia) per anys successius i en virtut d’aquesta previsió el
Conveni ha quedat prorrogat per a 2015.
Que segons la Llei del Parlament de Catalunya 31/2010 del 3 d’agost de constitució
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aquesta administració assumeix els drets i
obligacions de l’EMSHTR.
Que la Junta de Govern de l’ AMB en data 24/02/2015 i el Ple Ordinari de
l’Ajuntament de l ‘ Hospitalet de Llobregat de data 28/04/2015 han acordat establir
les noves condicions econòmiques que han de regir el Conveni esmentat per a 2015.
Per tot això es subscriu la present acta a la que s’estableixen els nous preus a
percebre per l’Ajuntament per a 2015 així com el número orientatiu d’inspeccions a
realitzar per aquest.
ACORDEN:
1-REVISIO DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES
La contraprestació econòmica a satisfer a l’Ajuntament que es refereix el paràgraf
segon de la clàusula tercera, del Conveni de data 1/7/96 s’estableix en 9.600,- €,
d’acord amb els preus unitaris que es fixen en annex I.
L’ import establert s’ha estimat d’acord amb la tipologia de les indústries ubicades al
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat.

2 -INSPECCIONS A REALITZAR.
La previsió d’inspeccions a realitzar és de :

 35 Inspeccions puntuals amb mostra
Les actes d’inspecció originals, juntament amb la còpia, seran entregades a l’ AMB
degudament informatitzades segons el suport informàtic que es consideri oportú.
I, en prova de conformitat signen els compareixents la present acta en exemplar
duplicat al lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.
ANNEX I- Preus unitaris
Als efectes de facturació o liquidació dels imports corresponents al control
d'abocaments, els preus unitaris a aplicar seran els següents:
1.1.- Treballs d'aixecament d'Actes i presa de mostres, inclòs desplaçaments i demés
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treballs referits a l'apartat 1.1. del Plec de Condicions Tècniques.

 Aixecament d’acta d’inspecció puntual…………………………........59,66 €
 Aixecament d’acta d’inspecció de llarga durada
amb formalització del qüestionari de Mesurament directe………........198,44€
1.2.- Anàlisis
• Analítica bàsica:……………….……………….…………..................……52,33
€








pH
Sals Solubles/Conductivitat 25º
DQO
DQO no decantada
Matèries en suspensió
Clorurs

• Matèries Inhibidores.…………………….................
• Paràmetres característics:
Preu unitari de les anàlisis dels
6 paràmetres característics.........…….....…………….

54,12 €

17,80 € /unitat

• Nutrients:
 Nitrogen orgànic i amoniacal……………........…….....15,30 € / unitat
 Fòsfor total………………………………………........…15,30 € / unitat
• Cromatografia...............………………...…………....... 84,00 € / grup
• TOC: ………………………………….......…………… 22,20 €
• AOX:……………………………………………………… 66,94 €
En els casos que no es pugui captar mostra o en aquells casos en que
l'empresa es trobi de baixa, el preu de l'Acta serà de 59,66 €.
AQUESTS PREUS NO INCLOUEN L’IVA “
SEGON.- CONVALIDAR, en el seu cas, les actuacions que es puguin haver realitzat
en execució de l’ esmentat conveni des del dia 1 de gener de 2015 fins el dia de
l’aprovació del present acord.
TERCER FACULTAR a la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies , per a la
signatura d’aquest conveni i de tots els documents públics i privats que se’n derivin.
QUART.-.- COMUNICAR els presents acords a l’ AMB, a la Cap de Servei de Salut
ambiental i Laboratori, a l’habilitació del Àrea de la Intervenció General
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DICTAMEN 18.PER IMPOSAR SANCIO AL SR. D.C.C PER INFRACCIÓ A
LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25 EUROS. EXP. NUM. SA 05/15 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 0820/2015, de 6 de febrer, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. D.C.C., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili al carrer XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per presumptes infraccions contra la
normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
VIST que l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de notificació a
l’imputat amb data 02/3/2015, com així consta en la corresponent diligència de
notificació.
VIST que consta la presentació personal per l’ imputat, en data 17/3/2015, d’un escrit
d’al·legacions al qual reconeix que el gos no portava el morrió preceptiu, però que sí
que anava lligat. Al mateix acte van comparèixer com a testimonis dues persones que
van ratificar les manifestacions de l’imputat.
ATÈS que les esmentades al.legacions i manifestacions posen de manifest unes
circumstàncies que poden justificar una modul.lació en l’import de la sanció definitiva
a imposar, en aplicació del principi de proporcionalitat de l’art. 131 de la llei 30/1992,
LRJ-PAC, atès que no resulta indubitat que el gos estiguès circulant sense lligar.
VISTA la proposta de la Sra. Instructora, de data 19 de març de 2015, on proposa
estimar les al·legacions presentades i modular l’import de la sanció a imposar.
ATÈS el que disposa l’art. 89 de la llei 30/1992, LRJ-PAC
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.- ESTIMAR les al·legacions presentades en data 17 de març de 2015 per l’
imputat, Sr. D.C.C.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutiu d’una infracció de caràcter greu i
declarar al Sr. D.C.C., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al carrer XXXXXXXXXXX de
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l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva del procediment incoat
a l’efecte.
TERCER.- MODULAR l’import de la sanció proposada inicialment, rebaixant-lo al
mínim establert per a les infraccions greus en la llei 10/1999 al Sr. D.C.C.,
responsable de la comissió de la infracció que es descriurà i la sanció que es
relaciona, amb la quantitat seguent:
1. Portar el gos potencialment perillós, sense morrió i 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: 150,25.-euros.
Considerar responsable dels fets, el Sr. D.C.C., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al
carrer XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 130 de la llei 30/1992,
LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a les persones interessades
Intervenció General.

i a la

DICTAMEN 19.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. D.G.V PER INFRACCIÓ DE
LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25.- EUROS. EX. SA 21/15 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST Mitjançant Resolució núm. 1481/2015, de 24 de febrer, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentada resolució va ser objecte de notificació al Sr.
G.V. el dia 2/03/2015.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. G.V., dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 20 de març de 2015.
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.
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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.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 20 de març de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter greu
i declarar al Sr. D.G.V. amb DNI XXXXXXXXXXX i domiciliat al carrer
XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva
del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. D.G.V. responsable de la comissió de la infracció que es
descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar un gos potencialment perillós sense morrió per la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25.- Euros

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, al Sr. D.G.V. amb DNI
XXXXXXXX i domiciliat al carrer XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet de l’Hospitalet, en
aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i a
la Intervenció General.

DICTAMEN 20.PER IMPOSAR SANCIÓ A LA SRA. S.B.F. PER INFRACCIÓ
DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300,00.- EUROS. EX. SA
114/14 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST Mitjançant Resolució núm. 1919/2015, de 3 de març, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentada resolució va ser objecte de notificació a la Sra.
S.B.F. el dia 12/03/2015.
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ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de la Sra. B.F., dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 27 de març de 2015.
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.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora
del procediment en data 27 de març de 2015 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter greu
i declarar a la Sra. Sandra Brañas Fernández, amb DNI 46469849M i domiciliada al
carrer Empecinado, núm. 14 3er 1a de l’Hospitalet, autora de l’ esmentada infracció,
tal i com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR a la Sra. S.B.F. responsable de la comissió de la infracció que
es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar un gos de raça potencialment perillosa, deslligat i sense morrió a la via
pública. El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999
de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.

► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 300.- Euros
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, a la Sra. S.B.F., amb DNI
XXXXXXXX i domiciliada al carrer XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de
l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a les persones interessades, a la Instructora
i a la Intervenció General.
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URGÈNCIES

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha algun vot en contra de la urgència? no? Doncs passaríem al
posicionament dels tres dictàmens. Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
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Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, Convergència i Unió ens abstindrem de l’1 i el 2 i votem favorablement al tercer,
tot i tenint en compte que també veiem molt apropiada aquesta aprovació del conveni
marc, però que ens hagués agradat que aquest tipus de convenis, durant tota
aquesta època de crisis, es poguessin haver fet abans i molts més.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs ara sí passaríem a la segona part del Ple.

Essent les 18.22 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Meritxell Borràs i Solé, regidora
del grup polític municipal de Convergència i Unió.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

PROPOSTA 1.PER APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI
CONSOLIDAT DE BÉNS I DRETS D’AQUEST AJUNTAMENT, AMB REFERÈNCIA
A 31 DE DESEMBRE DE 2012.
Vista l’observació de la Intervenció General que literalment diu: “OBSERVACIÓ.
Existeix una diferència entre l’Inventari de Béns i Drets i la Comptabilitat Municipal per
un import de 290.583,45 euros, d’acord amb les raons que s’exposen a l’informe del
Servei de Comptabilitat de la Intervenció General que consta a l’expedient.” 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, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; 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. Clar, Monrós i Pérez;
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dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i del representant d’EUiA, Sr.
Alfons Salmerón Muñoz; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST el que estableixen els articles 222.1 i 222.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i 102 i 103 del Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL), aprovat
per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, s’ha procedit a la Rectificació de l’Inventari
d’aquest Ajuntament, amb referència a 31 de desembre de 2012.
ATÈS que la Rectificació de l’inventari s’ha de verificar anualment i s’hi han de
reflectir les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període, segons
documentació rebuda de les àrees.
ATÈS que en l’epígraf 1r. Immobles en consten béns que corresponen a l’epígraf
Béns i drets revertibles, per tractar-se de béns que el domini o gaudi ha de revertir a
aquest Ajuntament, per això els donem de baixa de l’epígraf 1r., Immobles, i els
donem d’alta a l’epígraf 8è., Béns i drets revertibles.
ATÈS que s’han produït diverses modificacions de les dades que reglamentàriament
han de figurar a l’Inventari, en virtut del que estableixen els articles 108 i següents del
Reglament del patrimoni dels ens locals, segons documentació rebuda de les
diverses àrees.
ATÈS que el resultat de les modificacions dóna per epígrafs les xifres següents:
-

Epígraf 1r, Immobles:
Altes per import de 28.984.290,37€; baixes per import de 1.777.777,13€;
modificacions de valors per import de 35.815.877,62€. El valor total dels elements
d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2012 és de 660.330.265,21€.

-

Epígraf 2n, Drets reals:
Altes per import de 2.158.947,18€. El valor total dels elements d’aquest epígraf a
31 de desembre de 2012 és de 9.752.300,75€.

-

Epígraf 3r, Mobles de caràcter històrico-artístic:
Altes per import de 31.502€. El valor total dels elements d’aquest epígraf a 31 de
desembre de 2012 és de 2.414.595,63€.

-

Epígraf 4t, Valors mobiliaris:

…/…

50

Baixes per import d’1.312.605,84€; modificacions de valors per import
d’1.116.304€. El valor total dels elements d’aquest epígraf a 31 de desembre de
2012 és de 44.427.201,31€.

-

Epígraf 5è, Vehicles:
Baixes per import de 10.273,02€. El valor total dels elements d’aquest epígraf en
data 31 de desembre de 2012 és de 3.822.138,01€.

-

Epígraf 6è, Semovents:
No hi ha cap element en aquest epígraf.

-

Epígraf 7è, Mobles:
Altes per import de 555.678,90€; baixes per import de 57.468,99€. El valor total
dels elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2012 és de
22.045.633,99€.

-

Epígraf 8è, Béns i drets revertibles:
Altes per import de 2.575.983,21€; baixes per import de 2.084.375,21€. El valor
total dels elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2012 és de
101.428.619,13€.

ATÈS que, el resultat del Patrimoni Municipal del Sòl i de l’Habitatge és el següent:
-

Epígraf 1r, Immobles:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2012. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2012 és d’11.842.646,98€.

-

Epígraf 4t, Valors Mobiliaris:
Altes per import d’1.312.605,84€; baixes per import d’1.312.324,73€. El valor total
dels elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2012 és de
5.437.337,47€.

-

Epígraf 8è, Béns i drets revertibles:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2012. Per tant, el valor total dels
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elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2012 és de
14.544.843,95€.

VIST l’informe emès per la cap de la secció de Patrimoni, Assegurances i
Responsabilitat Patrimoni en data 17 d’abril de 2015.
ATÈS que la competència per a l’aprovació de la Rectificació de l’Inventari és del Ple
de l’Ajuntament, en virtut de l’article 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril,
ple qual s’aprova el Text Refos de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i
de l’article 105 del Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA:
Primer.- APROVAR la Rectificació de l’Inventari consolidat de béns i drets d’aquest
Ajuntament, que consta en la documentació annexa, per un valor total de VUITCENTS SETANTA-SIS MILIONS QUARANTA-CINC MIL CINC-CENTS VUITANTADOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (876.045.582,43€), amb referència
a 31 de desembre de 2012, amb els efectes legals que corresponguin. En aquesta
rectificació s’inclouen totes les incidències produïdes durant l’exercici 2012, segons
les dades facilitades al departament de Patrimoni per les diverses àrees.
Segon.- DONAR D’ALTA, simultàniament, els béns immobles –edificis- i vehicles, en
les respectives pòlisses d’assegurances, d’acord amb les variacions de l’inventari, i
tot això segons les atribucions assignades al Departament de Patrimoni, segons
Decret núm. 9382/2011, de data 12 de desembre.
Tercer.- TRASLLADAR els presents acords a la Intervenció General i a la Secretaria
General.

PER APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI
PROPOSTA 2.CONSOLIDAT DE BÉNS I DRETS D’AQUEST AJUNTAMENT, AMB REFERÈNCIA
A 31 DE DESEMBRE DE 2013.
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, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; 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. Clar, Monrós i Pérez;
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i del representant d’EUiA, Sr.
Alfons Salmerón Muñoz; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST el que estableixen els articles 222.1 i 222.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i 102 i 103 del Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL), aprovat
per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, s’ha procedit a la Rectificació de l’Inventari
d’aquest Ajuntament, amb referència a 31 de desembre de 2013.
ATÈS que la Rectificació de l’inventari s’ha de verificar anualment i s’hi han de
reflectir les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període, segons
documentació rebuda de les àrees.
ATÈS que en l’epígraf 1r. Immobles en consten béns que corresponen a l’epígraf
Béns i drets revertibles, per tractar-se de béns que el domini o gaudi ha de revertir a
aquest Ajuntament, per això els donem de baixa de l’epígraf 1r., Immobles, i els
donem d’alta a l’epígraf 8è., Béns i drets revertibles.
ATÈS que s’han produït diverses modificacions de les dades que reglamentàriament
han de figurar a l’Inventari, en virtut del que estableixen els articles 108 i següents del
Reglament del patrimoni dels ens locals, segons documentació rebuda de les
diverses àrees.
ATÈS que el resultat de les modificacions dóna per epígrafs les xifres següents:
-

Epígraf 1r, Immobles:
Altes per import de 58.944.878,78€; baixes per import de 394.646,85€;
modificacions de valors per import d’11.583.266,76€. El valor total dels elements
d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2013 és de 730.463.763,90€.

-

Epígraf 2n, Drets reals:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2013. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2013 és de 9.752.300,75€.

-

Epígraf 3r, Mobles de caràcter històrico-artístic:
Altes per import de 24.000€. El valor total dels elements d’aquest epígraf a 31 de
desembre de 2013 és de 2.438.595,63€.

-

Epígraf 4t, Valors mobiliaris:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2013. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2013 és de
44.427.201,31€.

…/…

53

-

Epígraf 5è, Vehicles:
Altes per import de 15.828,02€; modificació de valors per import de 290.583,45€.
El valor total dels elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2013 és
de 4.128.549,48€ i correspon al preu d’adquisició.

-

Epígraf 6è, Semovents:
No hi ha cap element en aquest epígraf.

-

Epígraf 7è, Mobles:
Altes per import de 640.225,31€; baixes per import de 72.165,81€. El valor total
dels elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2013 és de
22.613.693,49€.

-

Epígraf 8è, Béns i drets revertibles:
Altes per import de 173.811,97€; baixes per import de 44.000.893,06€ ;
modificació de valor per import de 30.261,56€. El valor total dels elements
d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2013 és de 57.631.799,60€.

ATÈS que, el resultat del Patrimoni Municipal del Sòl i de l’Habitatge és el següent:
-

Epígraf 1r, Immobles:
Altes per import de 2.192.590,37; modificació de valors per import de 8.776,41€.
El valor total dels elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2013 és
de 14.044.013,76€.

-

Epígraf 4t, Valors Mobiliaris:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2013. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2013 és de 5.437.337,47€.

-

Epígraf 8è, Béns i drets revertibles:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2013. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2013 és de
14.544.843,95€.
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VIST l’informe de la cap de la secció de Patrimoni, Assegurances i Responsabilitat
Patrimoni de data 17 d’abril de 2015.
ATÈS que la competència per a l’aprovació de la Rectificació de l’Inventari és del Ple
de l’Ajuntament, en virtut de l’article 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril,
ple qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i
de l’article 105 del Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA:
Primer.- APROVAR la Rectificació de l’Inventari consolidat de béns i drets d’aquest
Ajuntament, que consta en la documentació annexa, per un valor total de NOUCENTS CINC MILIONS QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS MIL NORANTA-NOU
EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (905.482.099,34€), amb referència a 31
de desembre de 2013, amb els efectes legals que corresponguin. En aquesta
rectificació s’inclouen totes les incidències produïdes durant l’exercici 2013, segons
les dades facilitades al departament de Patrimoni per les diverses àrees.
Segon.- DONAR D’ALTA, simultàniament, els béns immobles –edificis- i vehicles, en
les respectives pòlisses d’assegurances, d’acord amb les variacions de l’inventari, i
tot això segons les atribucions assignades al Departament de Patrimoni, segons
Decret núm. 9382/2011, de data 12 de desembre.
Tercer.- TRASLLADAR els presents acords a la Intervenció General i a la Secretaria
General.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

PROPOSTA 3.REFERENT A L’APROVACIÓ D’UN CONVENI-MARC AMB
LA “ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D’EMPRESARIS INSTAL·LADORS DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT” (APEI), PER PROMOURE DIVERSES
ACTIVITATS CONJUNTES RELACIONADES AMB LA FORMACIÓ I EL
DESPLEGAMENT D'ACCIONS ADREÇADES A LES EMPRESES DEL SECTOR I
ALS SEUS PROFESSIONALS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i
del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 9 vots d’abstenció dels
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representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i del representant d’EUiA, Sr. Alfons
Salmerón Muñoz; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

Vist que la Iniciativa Comunitària URBAN, amb l’objectiu prioritari de la regeneració
econòmica i social d’espais urbans, en el seu període d’execució comprés entre el
2007 i el 2013, ha desenvolupat diverses actuacions en el barri del Gornal; dins les
quals es troba el nou equipament “GORNAL ACTIVA”, on està previst executar al
2015 diversos programes per al desenvolupament econòmic i la millora de l’ocupació,
mitjançant la col·laboració amb altres entitats públiques i privades; en aquest sentit,
es considera adient la subscripció d’un Conveni-Marc de col·laboració amb la
“Associació Professional d’Empresaris Instal·ladors de L’Hospitalet de Llobregat” (en
endavant APEI), tenint present el següent:
a) Les seves dades identificatives, que són el NIF G08816175 i la seu social a la
avinguda Pau Casals 7 de L’Hospitalet (O8901).
b) La regulació dels Estatuts de l’Associació, especialment l’art. 2 que determina
que no té cap mena d’ànim de lucre i l’art. 5 dins de les seves finalitats la
promoció de la formació.
c) L’objecte del Conveni-Marc (pacte primer), que és promoure diverses activitats
conjuntes relacionades amb la formació i el desplegament d'accions
adreçades a les empreses del sector i als seus professionals, en el marc del
Centre d’Estudis i Formació en Energies i instal·lacions (CEFEI), definit aquest
com a iniciativa en matèria de política activa d’ocupació de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació, ubicat al centre municipal Gornal Activa.
d) El Conveni-Marc serà objecte de desenvolupament mitjançant Convenis de
Col·laboració particulars, adreçats a les especialitats formatives determinades
al propi Conveni-Marc i mitjançant l’aplicació dels següents criteris:
- Haurà de concórrer la condició necessària de l’existència de
subvencions externes atorgades per altres entitats vinculades a les
polítiques actives d’ocupació (Servei d’Ocupació de Catalunya-SOC,
Diputació de Barcelona...).
- La col·laboració d’APEI s’efectuarà sota les directrius que estableixi
l’Ajuntament de L’Hospitalet, mitjançant l’Àrea de Promoció Econòmica
i Ocupació, en relació a cadascun dels projectes o actuacions que
comportin la participació de l’entitat i de conformitat amb les diferents
normatives reguladores de cadascuna de les convocatòries de
subvencions; donat que la formació es desenvolupa en els locals de
titularitat municipal i, així mateix, perquè és l’Ajuntament qui participa
en la respectiva convocatòria pública de subvencions i, en el cas de
ser atorgada, l’accepta, gestiona el pressupost corresponent, la
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justifica i assoleix davant de l’organisme públic atorgant el conjunt
d’obligacions que es deriven de la convocatòria.
VIST que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat va aprovar al Ple Municipal del 25
de setembre de 2012 l’Acord per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic Local de
L’Hospitalet 2012-2015”, que té entre d’altres objectius afavorir els processos de
concertació social i econòmica entre els diferents agents socials i econòmics,
mitjançant diferents nivells de participació, a partir d’una governança de cooperació
públic- privada, recollida al Marc Estratègic Municipal per l’Ocupació i la Promoció
Econòmica, amb vistes a reportar un benefici a la competitivitat de les empreses, a
afavorir l'ocupació i a ajudar al desenvolupament de la ciutat i, consegüentment, al
benestar general del municipi, optimitzant al màxim els recursos públics.
VIST que la subscripció de convenis per les entitats locals, com a instrument de
cooperació amb altres entitats, es troba regulada a les següents normes:
−
−
−

art 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local.
art 150 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
art 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret del Departament de Governació 1796/1995 de
13 de juny.

VIST que l’esmentada actuació no és objecte de subjecció al Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, ja que l’article 4.1, lletra “4”, exclou els convenis de col·laboració que
celebrin les Entitats Locals amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret
privat, sempre que, per una part, l’objecte del conveni no estigui comprès dins dels
propis dels contractes de la Llei contractual o en normes administratives especial o,
per altre part, hagin normes específiques que regulin aquesta tipologia de
col·laboració; i, en aquest sentit, cal tenir present la regulació següent que permet la
col·laboració públic – privada en matèria de les polítiques actives d’ocupació (en
endavant PAO) mitjançant la subscripció de convenis:
a) La modificació de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’Ocupació,
efectuada pel Reial Decret-llei 3/2011, de 18 de febrer, de mesures
urgents per a la millora de l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques
actives d’ocupació, de la qual cal destacar:
I.

La seva exposició de motius (epígrafs I i II) que indica que la
desocupació constitueix el problema més greu de l’economia
espanyola i aborda la necessitat de reformar les PAO que permeti
la millora de la seva eficiència, adaptant-les a la realitat del mercat
laboral i les característiques del territori. Considera el Govern que
el centre de la reforma de les PAO són les necessitats i els serveis
a les persones (especialment les desocupades) i de les empreses i
correspon als Serveis Públics d’Ocupació:
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-

-

Donar resposta a les necessitats de les empreses, per
cobrir les seves demandes d’ocupació i la formació dels
seus treballadors.
Ser propers als desocupats per millorar la seva ocupabilitat
i que estiguin preparades per als nous sectors d’activitat
productiva propis d’un nou escenari diferent a l’actual.

II.

La dimensió local de les PAO (art. 2 del RDL 3/2011, que modifica
l’art. 4 de la Llei 56/2003), que determina que aquestes polítiques
han de tenir present la dimensió local en el seu disseny i model de
gestió per tal d’ajustar-les a les necessitats de cada territori,
afavorint i recolzant les iniciatives per a la creació d’ocupabilitat a
l’àmbit local.

III.

L’enfortiment de la col·laboració públic – privada en el
desenvolupament de les PAO que introdueix l’art. 4 del RDL
3/2011 (que modifica l’art. 6 de la Llei 56/2003, afegint una nova
lletra “h”).

IV.

La formació professional per l’ocupació (art. 12 del RDL 3/2011,
que modifica l’art. 26 de la Llei 56/2003 i, als presents efectes, el
seu punt 8), que estableix que els Serveis Públics d’Ocupació
promouran el manteniment d’una xarxa de centres col·laboradors,
públics i privats, que conjuntament amb els centres propis,
garanteixin una oferta formativa continuada per una ocupació de
qualitat.

b) La modificació de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’Ocupació,
efectuada per l’art. 114 del Reial Decret-llei 8/2014, de 4 de juliol,
d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i
l’eficiència, de la qual cal destacar:
I.

La seva exposició de motius (epígraf VIII), que indica que la
reforma de la citada Llei 56/2003 es fonamenta en el nou model de
polítiques actives d’ocupació, així com en l’Estratègia Espanyola
d’Activació per l’Ocupació.

II.

El concepte i gestió de PAO (art. 114, punt 17, del RDL 3/2011,
que modifica l’art. 23.3 de la Llei 56/2003), que determina que els
recursos econòmics adreçats a les PAO es gestionaran pels
Serveis Públics d’Ocupació, desenvolupant serveis i programes,
que podran ser gestionats mitjançant, entre d’altres modalitats, la
subscripció de convenis.

c) El Reial Decret 751/2014, de 5 de setembre, pel que s’aprova l’Estratègia
Espanyola d’Activació per a l’Ocupació 2014-2016, que reprodueix el
criteri de que la desocupació continua sent greu problema del país
(especialment envers als aturats de llarga durada i els joves i destacant la
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lentitud en la creació de mesures que millorin la reactivació econòmica i
creació d’ocupació), i del que cal destacar:

d)

-

Els principis d’actuació de l’Estratègia (epígraf 3, punt 9),
que inclou, entre d’altres, l’obertura a la societat, facilitant
la participació d’altres agents i empreses, tant públic com a
privats, en les quals s’inclouen entitats com les
corporacions locals, els agents socials, les agències de
col·locació i altres entitats col·laboradores (com ara la
associació APEI, subscriptora del conveni).

-

Els objectius de l’Estratègia (epígraf 3), que inclou els
següents eixos: orientació, formació, oportunitats
d’ocupació, igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació,
emprendiment i millora del marc institucional del Sistema
Nacional d’Ocupació.

Que l’art. 84.2, lletra “i”, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC),
aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, atribueix als governs
locals de Catalunya competències pròpies en, entre altres matèries, el
foment de l’ocupació.

VIST que, mitjançant Resolució de l’Alcaldia Presidència d’aquesta Ajuntament,
número 10622/2012, de 27 de desembre de 2012, es van aprovar la Instrucció sobre
els criteris a seguir a l’hora d’elaborar convenis de col·laboració o plecs de
prescripcions tècniques reguladors de contractacions administratives de serveis, així
com a l’hora de la seva execució; essent destacable els següents factors aplicables a
la present proposta d’acord:
a) En relació a la indicació d’un responsable per cadascuna de les parts i
aixecament d’acta. La minuta del Conveni preveu a la seva clàusula
sisena l’existència d’una comissió de seguiment presidida pel Tinent
d’alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació i formada per
tres persones de l’Associació i tres de l’Ajuntament (concretament de
l’Àrea esmentada) per al compliment de les funcions que es
mencionen.
b) En relació amb la participació de medis humans i materials.- La
Resolució de l’Alcaldia Presidència estava motivada per la Disposició
Addicional primera del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, que pretenia evitar la cessió il·legal de treballadors, ja
que la cessió només autoritzada que fos exercida per part de les
empreses de treball temporal degudament autoritzades en els termes
regulats per l’art. 43 de l’Estatut dels Treballadors.
La cessió il·legal de treballadors no es pot produir en la present
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col·laboració, ja que la clàusula quarta (punt 2, lletra “g”) de la minuta
del Conveni obliga a l’Associació APEI a assumir les obligacions que
deriven de la relació laboral del seu personal que participi en les
accions acordades. Addicionalment, cal tenir present que la regulació
de la citada Disposició Addicional en matèria de recursos humans (i
també en recursos materials) s’ha d’harmonitzar amb la Llei 56/2003 i
el Reial Decret-llei 8/2014, abans esmentats, reguladors de la
col·laboració públic - privada en matèria de polítiques actives
d’ocupació.
VIST Que, en el seu cas, mitjançant els Convenis de Col·laboració concrets per a
l’execució de les accions formatives i sempre de conformitat amb les diferents
normatives reguladores de cadascuna de les convocatòries de subvencions, el
Conveni-Marc comporta la utilització temporal de determinats locals i instal·lacions
del Gornal Activa quan existeixin subvencions externes atorgades per altres entitats
vinculades a les polítiques actives d’ocupació.
ATÈS que, en relació amb la competència, el Decret de l’Alcaldia-Presidència núm.
9383/2011, de 12 de desembre, determina al seu acord “Quart”, lletra “c”, que es
delega en la Junta de Govern Local l’aprovació dels convenis de col·laboració amb
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, excepte els convenis marcs ja
que tracten de competència del Ple municipal. Per la seva part, l’Acord del Ple,
adoptat en sessió del 20 de desembre de 2011, estableix que correspon a la
Comissió Permanent de Presidència i Economia, l’estudi i dictamen dels assumptes
que s’hagin de sotmetre al Ple respecte a les matèries de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR un Conveni- Marc amb “Associació Professional d’Empresaris
Instal·ladors de L’Hospitalet de Llobregat” (APEI), NIF G08816175, per promoure
diverses activitats conjuntes relacionades amb la formació i el desplegament
d'accions adreçades a les empreses del sector i als seus professionals, en el marc
del Centre d’Estudis i Formació en Energies i instal·lacions (CEFEI), definit aquest
com a iniciativa en matèria de política activa d’ocupació de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació, ubicat al centre municipal Gornal Activa, de conformitat amb
els següents criteris:
a) El Conveni- Marc serà objecte de desenvolupament mitjançant Convenis de
Col·laboració particulars, adreçats a les especialitats formatives determinades
al propi Conveni- Marc.
b) Haurà de concórrer la condició necessària de l’existència de subvencions
externes atorgades per altres entitats vinculades a les polítiques actives
d’ocupació (Servei d’Ocupació de Catalunya- SOC, Diputació de Barcelona...).
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c) La col·laboració amb APEI s’efectuarà sota les directrius que estableixi
l’Ajuntament de L’Hospitalet, mitjançant l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, en relació a cadascun dels projectes o actuacions que comportin la
participació de l’entitat i de conformitat amb les diferents normatives
reguladores de cadascuna de les convocatòries de subvencions.
L’establiment d’aquestes directrius per part de l’Ajuntament és conseqüència
de que la formació es desenvolupa en els locals de titularitat municipal i de
que és l’Ajuntament qui participa en la respectiva convocatòria pública de
subvencions i, en el cas de ser atorgada, l’accepta, gestiona el pressupost
corresponent, la justifica i assoleix davant de l’organisme públic atorgant el
conjunt d’obligacions que es deriven de la convocatòria.
d) La col·laboració amb APEI s’emmarca dins de la col·laboració públic –
privada, mitjançant convenis de col·laboració, que ha estat recollida en
matèria de polítiques actives d’ocupació per la Llei 56/2003, de 16 de
desembre, d’ocupació, a les modificacions efectuades per les normes citades
a continuació, així com al Reial Decret 751/2014, de 5 de setembre, pel que
s’aprova l’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació 2014-2016:
- Reial Decret- Llei 3/2011, de 18 de febrer, de mesures urgents per
a la millora de l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques actives
d’ocupació.
- Reial Decret- Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures
urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.
Conveni – Marc que es transcriu parcialment a continuació:
“MANIFESTEN
I.

Que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat va aprovar al Ple Municipal del
25 de setembre de 2012 l’Acord per l’Ocupació i el Desenvolupament
Econòmic Local de L’Hospitalet 2012-2015”, que té entre d’altres objectius
afavorir els processos de concertació social i econòmica entre els diferents
agents socials i econòmics, mitjançant diferents nivells de participació, a partir
d’una governança de cooperació públic-privada, recollida al Marc Estratègic
Municipal per l’Ocupació i la Promoció Econòmica, amb vistes a reportar un
benefici a la competitivitat de les empreses, a afavorir l'ocupació i a ajudar al
desenvolupament de la ciutat i, consegüentment, al benestar general del
municipi, optimitzant al màxim els recursos públics.

II.

Que l’APEI té com a objectiu impulsar les activitats i els instruments que ajudin
al desenvolupament del sector de les empreses instal·ladores d’electricitat,
fontaneria, gas, calefacció, climatització, telecomunicacions, fred industrial i
afins, mitjançant el foment la formació dels recursos humans i potenciant
mecanismes de suport a la competitivitat de les empreses ubicades a
l’Hospitalet i la seva àrea d’influència.

III.

Que la col·laboració públic – privada, mitjançant convenis de col·laboració, ha
estat recollida en matèria de polítiques actives d’ocupació per la Llei 56/2003,
de 16 de desembre, d’ocupació, a les modificacions introduïdes per les
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normes citades a continuació, així com al Reial Decret 751/2014, de 5 de
setembre, pel que s’aprova l’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació
2014-2016:

IV.

-

Reial Decret-llei 3/2011, de 18 de febrer, de mesures urgents per
a la millora de l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques actives
d’ocupació.

-

Reial Decret-llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures
urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

Que les parts es mostren interessades en subscriure un conveni-marc que
reguli la col·laboració per impulsar i coordinar actuacions dirigides a la
formació de treballadors i la millora de la qualitat i competitivitat del sector
esmentat, en el marc del Centre d’Estudis i Formació en Energies i
instal·lacions (CEFEI), definit aquest com a iniciativa en matèria de política
activa d’ocupació de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, ubicat al
centre municipal Gornal Activa, i que s'estableix en funció dels següents

PACTES
Primer. Objecte
L'objecte d'aquest Conveni-Marc és establir un acord de col·laboració entre
l’Ajuntament de L'Hospitalet i “Associació Professional d’Empresaris Instal·ladors”
(APEI), amb la finalitat de promoure diverses activitats conjuntes relacionades amb la
formació i el desplegament d'accions adreçades a les empreses del sector i als seus
professionals, en el marc del Centre d’Estudis i Formació en Energies i instal·lacions
(CEFEI), definit aquest com a iniciativa en matèria de política activa d’ocupació de
l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, ubicat al centre municipal Gornal Activa.
El present Conveni-Marc serà objecte de desenvolupament mitjançant Convenis de
Col·laboració particulars, adreçats a les especialitats formatives objecte del present
Conveni i, en tot cas, mitjançant l’aplicació dels següents criteris:
- Haurà de concórrer la condició necessària de l’existència de subvencions
externes atorgades per altres entitats vinculades a les polítiques actives
d’ocupació (Servei d’Ocupació de Catalunya-SOC, Diputació de Barcelona...).
- La col·laboració d’APEI s’efectuarà sota les directrius que estableixi
l’Ajuntament de L’Hospitalet, mitjançant l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, en relació a cadascun dels projectes o actuacions que comportin la
participació de l’entitat, en els termes continguts en el present Conveni-Marc i
de conformitat amb les diferents normatives reguladores de cadascuna de les
convocatòries de subvencions; donat que la formació es desenvolupa en els
locals de titularitat municipal i, així mateix, perquè és l’Ajuntament qui participa
en la respectiva convocatòria pública de subvencions i, en el cas de ser
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atorgada, l’accepta, gestiona el pressupost corresponent, la justifica i assoleix
davant de l’organisme públic atorgant el conjunt d’obligacions que es deriven
de la convocatòria.
Segon. Àmbits de col·laboració
En el abans esmentat Conveni-Marc entre l' Ajuntament de L’Hospitalet i l’APEI
s’impulsaran accions conjuntes de col·laboració en els seus àmbits següents, que
seran objecte dels convenis de col·laboració particulars de cadascuna de les accions:
a. Accions de formació de nous professionals per a poder cobrir les demandes de
les indústries del sector.
b. Accions de reciclatge per a professionals per tal de mantenir la qualitat i la
competitivitat del sector.
c. Promoció de pràctiques laborals a les empreses i actuacions per a la inserció
laboral.
d. Accions de sensibilització de l’eficiència energètica i la utilització d’energies
alternatives.
e. Accions d’anàlisi de la situació del sector.

Tercer. Obligacions de l’Ajuntament de L'Hospitalet
L'Ajuntament de l'Hospitalet, en els termes que siguin concretats en els convenis de
col·laboració particulars de cadascuna de les accions formatives i de conformitat amb
les diferents normatives reguladores de cadascuna de les convocatòries de
subvencions, s’obliga al compliment de les obligacions següents, sense perjudici de
que existeixin altres causes d’interès públic municipal que ho impedeixin, que seran
determinades pel tinent d’alcalde responsable en matèria de promoció econòmica i
ocupació:
a) La cessió de les següents aules i tallers del centre Gornal Activa per a

activitats derivades d’aquest conveni, segons es determini específicament per
a cada acció concreta; concretament: els tallers 1, 2 y 3 de la planta baixa per
a realitzar les actuacions formatives del CEFEI i les aules 1, 2, 3 i 4 de la
primera planta com a espais formatius d’us preferent de les actuacions
formatives del CEFEI.
b) Dotar aquests espais amb equipament adequat per a la realització de les

actuacions formatives. [veure annex 1 amb la relació de maquinaria i eines].
Aquests equips són de propietat municipal i formen part del seu patrimoni;
però cal tenir present que aquest equipament és objecte del corresponent
procediment de contractació de subministrament (SU-011/2015), aprovat per
la Junta de Govern Local en sessió del 7 d’abril de 2015. que l’Àrea de
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Promoció Econòmica i Ocupació.
c) Tramitar davant del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) l’homologació

d’aquest espais per a la realització de formació dels següents certificats de
professionalitat:
•
•
•
•
•

Operacions de lampisteria i calefacció-climatització domèstica (IMAI0108)
(Nivell 1)
Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió
(ELEE0109) (Nivell 2)
Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques (ENAE0208)
(Nivell 2)
Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques (IMAR0108) (Nivell 2)
Eficiència energètica d’edificis (ENAC0108) (Nivell 3)

d) Les despeses de contractació de personal docent que executarà les accions

formatives, de conformitat amb les diferents normatives reguladores de
cadascuna de les convocatòries de subvencions i sota la condició necessària
de l’existència de subvencions externes atorgades per altres entitats
vinculades a les polítiques actives d’ocupació (Servei d’Ocupació de
Catalunya-SOC, Diputació de Barcelona...).
e) Els materials fungibles necessaris (consumibles) per la implementació de la

formació.
f)

La instal·lació, el manteniment, la conservació i la reparació de la maquinaria i
de les eines, de la seva propietat.

g) L’assegurança dels alumnes o usuaris.

Quart. Aportacions, obligacions i limitacions d’APEI. Ocupació a precari.
L'APEI s’obliga al compliment de les següents obligacions, en els termes que siguin
concretats en els convenis de col·laboració particulars de cadascuna de les accions
formatives i de conformitat amb les diferents normatives reguladores de cadascuna
de les convocatòries de subvencions:
4.1. L’APEI fa la següent aportació:
a. Dotar els espais destinats a tallers amb equipament adequat per a la
realització de les actuacions formatives. [veure annex 2 amb la relació de
maquinaria i eines].
b. Aquests equips son propietat de APEI, i podrà recuperar la seva possessió a la
finalització de cada acció formativa.
L’APEI es fa càrrec de la gestió tècnica i manteniment del material contingut a
l’annex 2, així com de la seva actualització i renovació.

…/…

64

4.2. APEI es compromet a:
a. Complir les directrius generals de bona utilització deis espais de l'edifici
Gornal Activa.
b. Destinar els espais que utilitzi exclusivament a aquelles actuacions
aprovades en els termes que siguin concretats en els convenis de
col·laboració particulars de cadascuna de les accions formatives.
c. Comprometre's a tenir degudament assegurada contra incendi, robatori, o
qualsevol altra eventualitat, tota la maquinaria propietat seva.
d. No introduir equips o d'elements que augmentin la potencia instal·lada,
excepte que el conveni de col·laboració particular de l’acció formativa o
l’autorització expressa de l’òrgan municipal competent ho permetin.
e. Mantenir els espais en bon estat, observar les mesures de prevenció
necessàries tal d'evitar riscos com l'incendi, el robatori o qualsevol altra
eventualitat que es pugui produir.
f. Trobar-se al corrent de les obligacions fiscals, laborals i de seguretat social, i
de prevenció de riscos laborals, tenint actualitzada la fitxa de cada una de les
maquines instal·lades, tenint les seves homologacions pertinents, etc.
f. Trobar-se al corrent de les obligacions fiscals, laborals i de seguretat social, i de
prevenció de riscos laborals, tenint actualitzada la fitxa de cada una de les maquines
instal·lades, tenint les seves homologacions pertinents, etc.
g. Fer-se responsable davant de tercers i d'altres administracions públiques de les
conseqüències que de l'activitat que desenvolupa en puguin derivar.
h. Emmagatzemar o manipular dins deis espais qualsevol mena de material,
equipament o element inflamable, pestilent, tòxic, en general, que comporti molèstia o
perill per als ocupants de l'edifici, sigui de la naturalesa que sigui. Encara que, es
poden contemplar les quantitats mínimes imprescindibles per tal de desenvolupar les
accions formatives, sempre i quan es comuniqui a l'Ajuntament amb antelació
mitjançant la Comissió de Seguiment.
Cinquè. Articulació de les accions formatives.
5.1. Les accions formatives objecte del present Conveni-Marc (definides a la clàusula
segona), que s’executin en els termes que siguin concretats en els convenis de
col·laboració particulars de cadascuna de les accions formatives, en el marc del
Centre d’Estudis i Formació en Energies i instal·lacions (CEFEI), requereixen
l’existència prèvia de subvencions externes atorgades per altres entitats vinculades a
les polítiques actives d’ocupació (Servei d’Ocupació de Catalunya-SOC, Diputació de
Barcelona...) i la col·laboració d’APEI s’efectuarà sota les directrius que estableixi
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l’Ajuntament de L’Hospitalet, mitjançant l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació,
com ha estat definit a la clàusula primera d’aquest Conveni-Marc. La col·laboració
d’APEI requerirà la prèvia acceptació de la subvenció corresponent i la seva
generació al pressupost municipal, així com es requereix que la col·laboració amb
APEI s’efectuï de conformitat amb les diferents normatives reguladores de cadascuna
de les convocatòries de subvencions.
No obstant, APEI podrà sol·licitar a l’Ajuntament, mitjançant l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació, la realització d’accions formatives incloses dins de l’esmentat
objecte del present Conveni-Marc, que requeriran l’autorització expressa de l’òrgan
municipal competent; en aquest cas la sol·licitud d’APEI proposarà i l’autorització
municipal determinarà quines són les despeses que aniran a càrrec de l’entitat
sol·licitant.
5.2. L'Ajuntament i l’APEI es comprometen a la promoció i difusió adient pels canals
habituals i necessaris per tal de garantir el coneixement d'aquestes accions als
col·lectius destinataris.
5.3. La publicitat i la documentació externa que es produeixi per les accions haurà
d'incloure un text al·lusiu a la col·laboració entre l'Ajuntament i l’APEI, i, si s’escau, la
imatge corporativa d'ambdues parts.
5.4. La publicitat i la documentació externa que es produeixi per les accions
formatives incloses en el present Conveni-Marc inclourà també el redactat següent:
“Aquesta és una acció de l’Acord per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic
Local de L’Hospitalet 2012-2015”.
5.5. En cas de que APEI considerés convenient que la realització d’accions
formatives suposaria una millora amb l’aportació d’un tercer, caldria el parer favorable
de l’Ajuntament de L’Hospitalet que es formalitzarà mitjançant el procediment
administratiu adient, sempre que la normativa reguladora dictada per l’entitat
subvencionadora així ho permetés.
Sisè. Articulació de les accions formatives i Comissió de Seguiment.
6.1. Un cop la subvenció externa de les accions formatives objecte del present
conveni sigui objecte d’acceptació per l’òrgan municipal competent i s’aprovi la
corresponent generació de crèdit al pressupost municipal, l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació proposarà a APEI la subscripció d’un conveni de col·laboració
particular que serà objecte del corresponent procediment administratiu, de conformitat
amb la normativa reguladora de la convocatòria específica de la corresponent
subvenció.
El conveni de col·laboració particular determinarà, com a mínim, les següents
matèries:
a) La programació, la determinació dels continguts didàctics, el seguiment i la
valoració de les activitats formatives.
b) La planificació de les activitats formatives, així com la resolució dels conflictes, les
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c)
d)
e)
f)
g)

incidències o altres aspectes que es puguin plantejar en la seva execució.
La coordinació de les accions d'intercanvi d'informació.
La selecció i coordinació de l’equip docent vinculat a les accions formatives.
La vigència del conveni de col·laboració específic de les accions formatives.
Les responsabilitats que se’n puguin derivar de l’execució de les accions
formatives
Les causes de resolució de la col·laboració específica.

6.2. Es constituirà una Comissió de seguiment, formada per un nombre paritari de
membres de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de
L’Hospitalet (3 membres) i d’APEI (3 membres), presidida pel Tinent d’Alcalde de
Promoció Econòmica i Ocupació, que te per missió seguir i avaluar les activitats que
es deriven dels diferents convenis particulars. De les seves actuacions aixecarà les
corresponents actes.
Setè. Vigència del Conveni- Marc.
El present Conveni- Marc tindrà una vigència de 4 anys des de la seva signatura,
moment en que entrarà en vigor, sense possibilitat de pròrroga, llevat que qualsevol
de les parts el vulgui rescindir, la qual cosa s’haurà de notificar per escrit a l'altra part
amb una antelació de dos mesos. En cas que això succeeixi, les parts mostren el
compromís de finalitzar les possibles actuacions en curs.
Vuitè. Causes d’extinció del Conveni-Marc.
El present Conveni-Marc finalitzarà per les causes següents:
a. Pel transcurs del temps de la seva vigència.
b. Per mutu acord de les parts.
c. Pel incompliment de les obligacions pactades. No obstant això, davant
qualsevol transgressió dels acords del present conveni, la part perjudicada
podrà optar entre exigir al transgressor el compliment o la resolució del
mateix.
d. Per la no existència de subvencions atorgades per entitats externes a
l’Ajuntament que financin les accions formatives objecte del present
Conveni-Marc.
e. Per la resta de causes legalment establertes.
Novè. Règim jurídic, interpretació i jurisdicció
Aquest conveni té naturalesa administrativa i, en conseqüència, es regula per les
normes que es citen seguidament i qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a
la seva interpretació, modificació, aplicació, execució i/o resolució, les parts es
comprometen a intentar resoldre-les de mutu acord, sotmetent-se, en cas de litigi, a la
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jurisdicció contenciós administrativa:
−
−
−
−
−

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions
Públiques.
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1998, de 17
d’octubre.
Qualsevol altre normativa que sigui d’aplicació.”

SEGON.- TRASLLADAR els anteriors acords a la “Associació Professional
d’Empresaris Instal·ladors de L’Hospitalet de Llobregat” (APEI).

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
DICTAMEN 21.LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL
PERIODE 17/3/2015 A 17/4/2015 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 2356
AL 3414.
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. 2356
de data 17 de març de 2015 al núm. 3414 de data 17 d’abril de 2015.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 22.PER DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JGL A LES SESSIONS NÚM. 12, 13 I 14 DE 19, 24 I 27 DE MARÇ DE 2015 I NÚM.
15, 16 I 17 DE 7, 14 I 21 D’ABRIL DE 2015, RESPECTIVAMENT.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

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.
Les sessions són les corresponents als números 12, 13 i 14 de 19, 24 i 27 de març de
2015 i números 15, 16 i 17 de 7, 14 i 21 d’abril de 2015, respectivament.

S’escolten veus entre el públic: “Sra. Alcaldesa, podríamos hacer la palabra nuestra
ya, hay personas mayores que se tendrán que ir.”

SRA. ALCALDESSA
Sí, vamos a ver, el Orden del Día del Pleno…Sr. M., usted y toda la Federación de
Asociaciones de Vecinos saben perfectamente cuáles son las reglas de este Pleno,
ustedes tienen el Orden del Día desde el primer momento y saben que su palabra
forma parte del Orden del Día en el punto número 35, por tanto…
S’escolten veus entre el públic.
Sí, sí, a ver, nos parece…, vamos a ver, este es el orden…, mire…
S’escolten veus entre el públic.
Pero vamos a ver, escuche, mire, todo lo que hablemos ahora vamos retrasando el
Pleno, este tema es una cuestión que si ustedes la hubieran planteado de otra…, no,
no, no, a ver, ustedes saben, la Federación de Asociaciones de Vecinos que es quien
ha pedido la palabra en este Pleno, sabe perfectamente cuáles son las reglas de
juego, lo saben perfectamente, el Sr. P., que es quien ha pedido la palabra, sabe
perfectamente que en el Orden del Día aparece en el punto número 35.
Ayer, sin ir más lejos, estuvimos aquí, en el Consell de Ciutat, todos los concejales,
Sr. P., hasta las 10 de la noche hablando de diferentes temas, en ningún momento se
nos ha planteado que esta palabra podría adelantarse en el Orden del Día, entonces,
a ver, en fin, me parece que como todo en la vida, todo es posible, todo se puede
cambiar y todo se puede modificar, pero me parece que las cosas…, ustedes no
tienen ninguna culpa, porque no saben posiblemente cuál es funcionamiento de este
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Pleno…, a ver, yo no digo que ustedes no estén aquí convocados a la hora que han
considerado que les han convocado, pero este es el funcionamiento del Pleno.
Yo si hay un acuerdo por parte de todos los grupos políticos, sin que cree ningún
precedente, para que se modifique el Orden del Día, a mí, como ustedes
comprenderán, no me supone ningún problema cambiar el Orden del Día, pero las
cosas, quiero que quede claro que las cosas se tienen que hacer de acuerdo a unas
reglas de juego que entre todos hemos creado y que las tenemos que respetar. Si
hay algún grupo político que este tema vaya a generar..., estamos hablando del
último Pleno de este mandato, el próximo mandato, por tanto, tendremos otra
composición en este Pleno…
S’escolten veus entre el públic.
Escucha, que no hace falta que hagamos ningún mitin, que lo entendemos todo, a
ver, no me vais ahora a convencer de si sois mayores, a ver, yo veo gente
estupenda, podéis tener una edad, pero vamos, tu precisamente no es que seas
demasiado mayor…
S’escolten veus entre el públic.
Un momento, vamos a ver, esto no es una asamblea, a ver, quien quiera ir a una
asamblea de vecinos, no hay ningún problema, montamos una asamblea de vecinos
y hacemos una asamblea. Estamos en el Pleno municipal y aquí hay unas reglas de
juego que se tienen que respetar…
S’escolten veus entre el públic.
No, ni Sra. Alcaldesa, ni lo que usted diga…
S’escolten veus entre el públic.
Escucha que es que aquí no hay puntos de vista y es que esto no es una asamblea,
vamos a ver, por favor, siéntese, por favor, por favor señora, siéntese, que esto no es
una asamblea, ni es nada de esto, esto es un Pleno municipal, esto es la casa del
pueblo, pero hay unas normas, si ustedes quieren montar una asamblea, cuando
quieran, yo estoy dispuesta a hacer una asamblea, si los demás concejales quieren
hacer asambleas, no hay ningún problema. Estamos en el Pleno, yo he hecho una
propuesta a los grupos políticos y si no hay ningún inconveniente podemos…
S’escolten veus entre el públic.
A ver, ruego que estén callados y que respeten a los concejales de este Consistorio.
¿Hay algún inconveniente Sr. Salmerón? ¿Sr. Esteve? ¿Sr. Ordóñez? ¿Sr. Monrós?
¿Sr. del Río? ¿Sr. Fran Belver? Por tanto, modificamos en este momento el Orden
del Día y pasaríamos el punto 35 antes del número 23. Si hace lectura Sra.
Secretaria.
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D’acord amb el que disposa l’article 45.2 del Reglament Orgànic del Ple, amb la
conformitat de tots els grups municipals, l’Alcaldessa-Presidenta resol alterar l’Ordre
del Dia de la sessió i procedir a examinar en aquest moment, a l’inici de la segona
part del Ple de Control i Fiscalització del Òrgans de Govern, Mocions, Participació,
Precs i Preguntes, el punt 35 de l’Ordre del Dia relatiu a la petició de paraula
sol·licitada per l’entitat Federació AA.VV. de l'Hospitalet, per expressar l’opinió sobre
el document “Salvemos las pensiones”, de Marea Pensionista. Les intervencions es
recullen en el corresponent punt 35 d’aquesta Acta.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, CiU, EUiA, ICV-E

En relació amb la moció presentada pels grups polítics municipals del PSCPM, CiU, EUiA i ICV-E número 23, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part dels grups proposants, Sr. Cristian Alcázar.

SR. ALCÁZAR
Sí, gràcies Alcaldessa, per presentar aquesta moció conjunta. El passat 19 de març a
l’Estació del Nord de Barcelona es va celebrar un acte unitari de l’esport català, per
presentar un manifest que sota el títol “Stop als greuges a l’esport català”, volia posar
de manifest una sèrie de qüestions que preocupen molt a l’esport a Catalunya.
Allà es van donar cita esportistes, voluntaris, clubs, consells esportius, federacions, la
Unió de Federacions, la Unió de Consells, gent del sector privat i professional, una
llarga llista de persones preocupades pel món de l’esport a casa nostra. I ho van fer
perquè estan i estem alarmats per la posada en marxa d’algunes iniciatives
executives i legislatives que posen en perill la supervivència del model català
d’esport.
I abans de fer una llista de quines són aquestes qüestions, sí que vull insistir en una
idea que anem repetint cada vegada que parlem d’aquest tema, i és que nosaltres, la
gent que d’alguna manera donem suport a aquestes demandes, estem a favor de la
regularització i de l’ordenació de moltes qüestions que segurament per una qüestió
històrica han funcionat en base a una manera de fer, que avui en dia toca posar en
ordre i toca posar en normativa, per tant, estem d’acord en què s’han de fer aquestes
passes.
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Però també diem una cosa, no es pot fer ni tot de cop, ni tot de qualsevol manera, ni
tot a qualsevol preu. L’esport català necessita i demana temps, ajuda, mitjans, criteri i
sentit comú per fer totes aquestes coses. I això és el que d’alguna manera intentem
fer amb aquesta moció, que és la traducció d’aquest memorial de greuges, aquesta
fórmula tan catalana de memorial de greuges, que es va presentar el passat 19 de
març i que creguin-me, precisament per aquest tarannà unitari, no va en contra de
ningú, sinó que va a favor de l’esport, d’aquest esport que tots som conscients de la
seva importància social, cultural i econòmica, per a les nostres ciutats i pel nostre
país.
Per tot això, en la moció demanem diverses coses:
Al Congrés i al Senat li demanem que es retiri la proposta de llicència única, que
obliga a tots els esportistes, independentment que competeixin en competicions
d’àmbit estatal o d’àmbit territorial, a tenir llicència en federacions d’àmbit estatal, no
té cap sentit, són recursos que se’n van i que realment no tenen cap utilitat pels
esportistes.
Segon, que reconegui la figura del “pocket money”, del diner de butxaca, per poder
d’alguna manera reconèixer els esforços econòmics dels voluntaris esportius.
Que es reincorporin a la Llei de l’Impost de Societats les exempcions que existien fins
a la darrera modificació i, fins i tot, fins el darrer anunci del Ministre i que tornem als
100.000 euros com a límit per a l’exempció.
Que es torni al tipus reduït d’IVA per als serveis esportius, aquesta mesura que va fer
que passéssim d’aplicar un IVA del 8% al 21% i que va suposar posar en perill moltes
empreses del sector esportiu i moltes activitats esportives i una davallada d’abonats,
tant a instal·lacions públiques, com a privades, molt important.
Que es modifiqui també l’exigència exagerada d’una responsabilitat civil de 70 milions
d’euros als ciclistes i triatletes, sembla totalment fora de lloc.
Que es reconegui la preexistència dels clubs nàutics de platja del litoral català i les
seves necessitats i característiques específiques, facilitant la creació de zones
poliesportives permanents a la platja.
I que s’exclogui de la Llei contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
a les entitats sense afany de lucre que tenen ingressos inferior a 100.000 euros l’any.
Segurament estaran d’acord tots vostès, que les darreres notícies que hem tingut al
respecte de situacions de possible blanqueig de capital, no afecten mai, ni molt
menys, a entitats sense afany de lucre, sinó segurament a d’altres persones o altres
figures.
I demanem també al Parlament de Catalunya que faciliti l’accés a l’exercici de
professionals, de tècnics, instructors i entrenadors federatius, o el que és el mateix,
que es faci una modificació de la Llei de titulacions i professions, que ens doti d’un
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marc estable i raonable en l’àmbit de la formació esportiva. S’està treballant, hi ha
una moratòria fins l’any 2017, però és important que això ho posem de manifest i que
sigui una prioritat a nivell polític.
Per tant, són moltes coses les que s’han de fer, jo crec que totes raonables per ajudar
a tot el món de l’esport català a fer la seva tasca. Jo acabo aquesta presentació com
va acabar l’acte de presentació del manifest, que va ser aixecant tothom aquesta tarja
vermella, si em permeten la broma, prego que no ens quedem amb el pantone, no
està buscat, les targetes vermelles només poden ser vermelles, no poden ser d’altre
color, però en qualsevol cas, el que és important és quedar-nos amb el missatge, que
no és només de censura o de sanció, sinó que és sobretot d’allò que el color vermell
també diu moltes vegades, que és alarma, alarma perquè amb aquestes mesures,
amb aquestes polítiques, podem acabar d’alguna manera amb el món de l’esport
català.
Per tant, moltes gràcies i demano el vot favorable de tots els grups, a la moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si el Sr. Monrós volia afegir alguna cosa.

SR. MONRÓS
Sí, jo molt breument, des de Convergència i Unió a part de donar suport,
evidentment, a aquesta moció conjunta, el que volia expressar és que l’esport és
cohesió social, l’esport és moltes coses, és companyerisme, és fer equip, és aprendre
molts valors i la bona mostra, no tota Catalunya, sinó la mostra de l'Hospitalet,
l'Hospitalet està ple de clubs, d’associacions, de persones que fan esport i, per tant,
també tenim molt clar que hem de donar suport a tota aquesta gent, perquè això,
entre d’altres coses, són motor de la societat, motor del desenvolupament i no podem
perdre tota aquesta cultura de l’esport i de l’associacionisme esportiu que tenim a la
ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, ara sí per al posicionament de la resta de grups que no han fet la
proposta, Plataforma per Catalunya.
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SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Plataforma per Catalunya votarem favorablement a la
moció, ja que compartim els punts que allà s’expressen.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Partit Popular.

SR. DEL RÍO
En contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria aprovada amb el vot en contra del Partit Popular. Passaríem
a la número 24.

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

EN SUPORT A L’ESPORT CATALÀ.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; del representant d’EUiA,
Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; 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, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

El foment de l’educació física i l’esport, així com l'obligació de posar els mitjans
necessaris per facilitar una adequada utilització de l’oci i el temps lliure constitueixen
un mandat Constitucional als Poders Públics a més d’una responsabilitat obligada de
tots els qui treballem i vetllem pel benestar comú.
Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la
cultura, la integració, i la vida social. L’esport s’ha convertit en un fenomen social
universal i actualment és per a la nostra societat un instrument d’equilibri i integració
amb el món que ens envolta. La pràctica de l’esport contribueix a reduir desigualtats
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socials i culturals, així com a una millora de la salut i el benestar. L’esport és un
element educatiu tant com per a l’esportista d’elit com per a qui se'n serveix per
mantenir-se en forma. La promoció i el desenvolupament de les activitats esportives
han de ser, i de fet són, d’interès general.
Tot i així, l’esport en el seu vessant més modest i de base està veient en els darrers
temps com es posa en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament degut a
certes accions legislatives i actuacions públiques de les diferents instàncies de
govern. L’esport català en el seu conjunt: esportistes, voluntaris, clubs, consells,
federacions i la mateixa Unió de Federacions; ha denunciat públicament el passat 19
de març tots els greuges que s’estan perpetrant contra el sector i el seu teixit
associatiu i ha advertit de les conseqüències que aquests perjudicis provocaran a curt
termini.
L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les
federacions estatals i l’alta competició en detriment de les federacions autonòmiques i
l’esport de promoció; la Llei de l’exercici de les professions de l’esport que menysprea
el paper de les federacions i menysté la qualitat dels professionals federatius en
l’exercici de les seves tasques; a situació del voluntariat esportiu que no reconeix la
figura del pocket money i obvia la realitat dels més de 400.000 voluntaris que només
a Catalunya, fan possible dia a dia la pràctica de l'activitat física al nostre país i
suposa un estalvi de més de 200 milions d’euros a l’erari públic; la supressió de
l’exempció en l’Impost de Societat per a entitats sense ànim de lucre que no
ingressaven més de 100.000 anuals, que ara hauran de presentar l’impost i suposarà
una burocratització i un augment dels costos de gestió de clubs i associacions que
tampoc reportarà un augment de la recaptació fiscal; l’augment de l’IVA del 8% al
21% en els serveis directament relacionats amb la pràctica esportiva i l’educació
física quan aquests siguin prestats per clubs no declarats de caràcter social, per
empresaris individuals o per societats mercantils; l’exigència a participants en proves
esportives a la carretera, tals com els triatlons o les curses ciclistes, d’una
assegurança per Responsabilitat Civil equivalent a l’assegurança per la conducció de
vehicles a motor fixada en un mínim de 70 milions d’euros; l’aplicació de la recent
modificada Llei de costes que amenaça amb no solucionar la problemàtica dels clubs
nàutics de platja catalans tant arrelats al territori, tot exigint que assumeixin uns
costos de remodelació desmesurats i basats en criteris tècnics desconnectats de la
realitat dels esports nàutics; la Llei contra el blanqueig de capitals que ha establert
uns deures i obligacions d’elevada fiscalització, sense tenir en compte els efectes que
això provoca en entitats petites en què els seus col·laboradors són únicament
voluntaris que treballen de forma altruista pel foment de la pràctica esportiva.
L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles, suposen en definitiva
un greu perjudici i risc al sector esportiu que acabarà per desarticular-se i
desaparèixer per passar a estructures submergides al marge de qualsevol regulació
esportiva.
Per tot l’anterior, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del sector
esportiu català, els grups polítics municipals del PSC-PM, CiU, EUiA i ICV-E
proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de l’Hospitalet a l’esport català en el
seu conjunt i al teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen esportistes,
voluntaris, clubs, consells esportius, federacions esportives, la Unió de Consells
Esportius de Catalunya i la mateixa Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
SEGON.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada
Llicència Única
TERCER.- Instar al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici
professional dels tècnics, instructors i entrenadors federatius
QUART.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket
money en la regulació del voluntariat esportiu
CINQUÈ.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de
l’Impost de Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb
els següents requisits:
a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals.
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no
superin els 2.000 euros anuals.
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.”
SISÈ.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8%
sobre l’Impost sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que
practiquin esport o educació física relacionats, sempre que tals serveis estiguin
directament relacionats amb les esmentades pràctiques i siguin prestats per
particulars, empreses o clubs no reconeguts com de caràcter social.
SETÈ.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre
marxes, proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret
1428/2003, de 21 de novembre, la correcta remissió a la normativa esportiva en
quant assegurança per danys i responsabilitat civil dels esportistes participants en
proves esportives en carretera, quan aquests no impliquin la conducció de vehicles a
motor.
VUITÈ.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels
clubs nàutics de platja del litoral català i les seves particulars característiques
esportives, socials i culturals i a facilitar la creació de zones poliesportives
permanents a la platja.
NOVÈ.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes obligats
de la Llei contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les entitats
sense ànim de lucre que els seus ingressos no superin els 100.000 euros anuals.
DESÈ.- Donar suport i recolzament a l’esport català i el seu teixit associatiu difonent
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la campanya encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges que pateix,
que posen en risc la seva continuïtat.
ONZÈ.- Donar trasllat dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la
Secretaria General de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport, al Consejo Superior de Deportes, als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, als Grups Parlamentari del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell
Esportiu, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis, a la Federació Catalana de Municipis i a la Unió de Federacions Esportives
de Catalunya.

PSC-PM, CiU

En relació amb la moció presentada pels grups polítics municipals del PSCPM i CiU, número 24, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació, té la paraula el Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, gràcies. Gràcies a tots els grups que subscriuen aquesta moció. Una de les coses
que tenim molt clares després d’aquesta legislatura, és que hem arribat a tota una
sèrie d’acords amb els grups que conformen el Consistori i que d’alguna manera
volem que tinguin una continuïtat en el futur. Una continuïtat, perquè aquestes coses
que hem aprovat en el seu dia o bé no són tangibles en aquest moment o són coses
que són d’una durada per sempre.
Manifestem la necessitat que en la propera legislatura es mantinguin els següents
compromisos generals de ciutat i concretament:
-

La reivindicació del soterrament de les vies de RENFE al seu pas per la ciutat.

-

La protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat així com afegir al PEPPA
aquells elements arquitectònics que siguin objecte de protecció.

-

La voluntat ferma de rebutjar la violència de gènere així com qualsevol tipus de
maltractament vers la infància o la gent gran.

-

La decisió ferma de rebutjar la xenofòbia així com qualsevol tipus de discriminació
social.
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I els acords són que els grups polítics que votin a favor d’aquesta Moció, es
comprometen a la defensa i manteniment dels compromisos assolits en relació als
temes generals de ciutat abans esmentats i alhora donar trasllat d’aquests acords als
membres dels Consells de Dictricte i als membres del Consell de Ciutat i fer-ne
divulgació entre els mitjans de comunicació municipals.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament dels grups que no feien la proposta, per part d’Iniciativa
per Catalunya.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa s’abstindrà, per dues raons, en aquesta moció.
Una és que creiem que parlar pels companys que d’aquí a un parell de mesos ens
rellevaran en aquest seient, doncs jo crec que, bé, en aquest moment és una mica
agosarat, en el sentit que cadascú tindrà els seus criteris, no crec que canviïn,
evidentment, respecte d’aquests punts, però sí que és cert que per mínim respecte
institucional, doncs jo crec que hem d’esperar que prenguin possessió el proper 13 de
juny.
I per una segona raó, perquè vostès a la moció només esmenten quatre temes, que
són molt lloables, el soterrament de les vies, tot el tema de la violència de gènere, la
discriminació i el racisme, el patrimoni, etc, però per què no d’altres, per què no parlar
i incloure aquí el serveis públics municipals, les bressols, l’escola de música, els
poliesportius, la preservació de l’estat del benestar, el rebuig a les retallades, que són
tan importants o més, doncs que els quatre temes que vostès han centrat en aquesta
moció.
Per tant, entenem que és una moció ben intencionada, ens abstindrem per aquestes
dues raons, per donar la veu i l’oportunitat als companys que ens rellevaran i per
l’altre, perquè entenem que la llista és curta en aquest sentit, hi haurien altres temes
tan importants o més que aquests.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Esquerra Unida i Alternativa també ens abstindrem en
aquesta moció, com deia abans el company d’Iniciativa en aquest aspecte, pensem
que això correspon, no ja als companys que ens presidiran d’aquí a un mes, sinó a la
ciutadania i recau en la sobirania popular de la ciutadania de l'Hospitalet, decidir
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quines han de ser les prioritats del proper mandat, per tant, no ens toca a nosaltres,
és el torn de la gent, i tot i que nosaltres estem d’acord amb el contingut de la moció,
pensem que com a regidors d’un mandat que s’esgota, seria massa, com s’ha dit,
massa agosarat o massa pretensiós, parlar en nom dels ciutadans que han de parlar
amb el seu vot el proper 24 de maig. I, per tant, és un debat, precisament pel debat
electoral, de quines han de ser aquestes prioritats.
En aquest sentit, com s’ha dit, podíem incorporar d’altres moltes que penso que estan
en el terreny del debat polític i que han d’estar en el terreny del debat polític, com per
exemple el que hem vist en aquest Ple que podria ser també situació de debat i
d’incorporar pel proper mandat, com és el tema de donar-li un cop d’ull i una clau de
volta al reglament de participació del Ple municipal, perquè no tornin a passar, doncs
situacions en les quals la ciutadania reclama parlar al començament, hi ha coses que
podem revisar, però serà el proper Ple que emani de la voluntat de la ciutadania qui
ho hagi de fer.
En aquest sentit que deia, doncs això, avui també hem vist com hi ha una paraula
sol·licitada per la Federació d’Associacions de Veïns, que ha estat rebutjada per una
qüestió de forma, com marca el reglament, que també podia estar inclosa en aquesta
moció, com són els equipaments que no s’han pogut fer en aquest mandat, tot i estar
aprovats per una Junta de Govern en el seu moment, com el cas del poliesportiu de
Santa Eulàlia o el cas de la Residència de la Gent Gran de Santa Eulàlia, que deia la
Federació, però també podríem parlar dels equipaments que no s’han fet a Sant
Josep o a La Florida o a d’altres barris, però reivindiquem la necessitat de continuar
reivindicant aquells equipaments que faltin, però evidentment això ja no correspon a
aquest Ple, sinó que correspon a la ciutadania i que hi hagi la voluntat necessària en
aquesta direcció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres votarem en contra d’aquesta moció, ja que, bé,
em sembla una moció una mica per omplir, amb tots els respectes, ja que el que no
podem fer és, des d’un grup municipal, intentar hipotecar la tasca dels companys que
vindran posteriorment, o sigui, no tenim dret a dir-los què tenen o no que defensar.
Per d’altra part, com es deia, aquí estem “sesgant” els temes, o sigui, han agafat uns
temes que involucren, bé, uns certs àmbits a l’Ajuntament, però clar, en aquest Ple
s’han pres decisions sobre molts més temes, s’han pres decisions sobre retallades,
s’han pres sobre pensions, s’han pres sobre impostos i, clar, no podem agafar uns
temes sí i uns altres que no ens agraden a un partit o a un altre, no.
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Tampoc podem votar a favor, ja que aquí també es va aprovar, per exemple, una
moció que vam demanar una comissió de seguiment pel tema de les mocions
aprovades, no s’ha fet mai, amb el que, clar, si anem aprovant coses i no es fan mai,
doncs és paper mullat, i aquesta moció, doncs si tornem a dir, no, farem el que hem
dit i com és una moció que no té cap vinculació d’obligatorietat, seguirà essent paper
mullat.
Com també es deia abans, clar, parlem dels acords de ciutat i una de les peticions de
paraula, que no s’ha deixat pel tema de forma, parlava de compromisos de
l’Ajuntament i, clar, aquells compromisos, com una residència de gent gran, tampoc
s’han complert, o sigui, vull dir, que el que es fa o no es fa, entenem que va més enllà
d’una moció o més enllà d’una intenció, al cap i a la fi són fets.
Jo entenc o nosaltres entenem com a grup municipal, que el que s’ha de tenir és una
certa paraula, doncs si un es compromet a fer una cosa, la fa, si un grup municipal es
compromet a fer una cosa, la fa, si s’agafa un acord entre grups municipals, es fa,
però el que no podem dir és que complirem allò que s’ha acordat, bé, o es fa o no es
fa, però entenem que va molt més enllà d’una moció, d’aprovar-la o no aprovar-la.

SRA. ALCALDESSA
Per part del Partit Popular.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El Partido Popular se va a abstener también en esta moción,
entendemos que es una moción también bien intencionada, que busca, bueno, pues
reafirmar los compromisos que aquí se detallan.
Nosotros entendemos, desde el Partido Popular, que cada una de las mociones que
se han ido aprobando sobre violencia de género, sobre el tema de discriminación,
sobre el tema del PEPPA o sobre el tema de RENFE, tienen la misma fuerza que
puede tener esta moción, o sea, la única diferencia es que en esta está conjunta, es
una recopilación de peticiones y de acuerdos a los que se ha llegado en el Pleno.
Nosotros entendemos que, primero de todo, a partir del 24 de mayo los ciudadanos
tienen que hablar y habrá unas nuevas mayorías, con unos nuevos concejales y, a
partir de ahí, se fijarán las nuevas prioridades.
Nosotros además entendemos que faltan cosas para añadir en esta moción, porque
si lo que se quería hacer era un gran consenso y una gran moción y dejar los deberes
para los próximos concejales que vengan, pues aquí nosotros echamos a faltar, por
ejemplo, el tema del compromiso con el tema de los medios de comunicación, unos
medios de comunicación plurales, o el tema del polígono Famadas, que todos
estamos de acuerdo, pues que tiene que cesar todo el tema de ruidos que hay
alrededor del polígono Famadas, o el tema del consenso con Can Trabal o el tema de
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sanidad, el tema de los barracones en educación, el tema de la línea 9, por ejemplo
también.
Entonces, entendemos que faltan cosas por añadir en esta moción, en cualquier caso
nosotros la vemos bien intencionada y por eso nos abstenemos. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, vol afegir alguna cosa?

SR. MONRÓS
Sí, gràcies perquè al menys veuen que la moció és ben intencionada, perquè si
alguna cosa té, tenen raó en què podrien incloure’s més coses, amb diferents
particularitats. Jo crec que el que es vota, o sigui, a part d’aquests quatre punts,
quedava molt clar que els grups polítics que voten aquesta moció, es comprometen a
la defensa i manteniment dels compromisos assolits en relació als temes generals de
ciutat abans esmentats, podrien haver-hi més o podrien haver-hi menys, però com a
mínim aquests quatre, algú es podia haver posicionat sobre aquests quatre i potser
sobre vint més. Jo crec que tots els grups que estem aquí, els que han estat abans, el
que puguin estar, però sobretot tots els ciutadans de l'Hospitalet estan d’acord que
volem el soterrament de les vies de RENFE, això no té cap color polític, només
posaré aquest, perquè podríem fer una gran línea.
I segurament es podrien incloure més dels quatre que hem inclòs, jo no dic que no,
però en tot cas, el que demanem en aquesta moció és la posició sobre aquests
quatre punts i el que votem, perquè al cap i a la fi moltes vegades ens omplim la boca
de molts discursos, però el que votem és, els grups polítics que voten a favor
d’aquesta moció, es comprometen a la defensa i manteniment dels compromisos
assolits en relació als temes generals de ciutat abans esmentats, que eren quatre,
podrien ser vint o podrien ser sis, jo estic d’acord que potser en falten, hem arribat a
aquest, diguéssim, a aquesta proposta de quatre i jo crec que aquests quatre, i
especialment el primer de la RENFE, tothom estarà d’acord, no els grups polítics, ni
els que estem aquí, sinó els que han estat abans i els que estaran després i tota la
ciutadania de l'Hospitalet, per tant, a vegades el que hauríem de fer és en comptes
de donar tants discursos, anar a votar exactament allò que es demana i no una altra
cosa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, quedaria aprovada per tant, amb els vots del Partit Socialista i de
Convergència i Unió. Passaríem a la moció conjunta d’Esquerra Unida i Alternativa i
d’Iniciativa per Catalunya Verds.
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Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 24; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 24.- DEMANANT MANTENIR PER LA PROPERA LEGISLATURA ELS
ACORDS DE CIUTAT ASSUMITS PELS GRUP POLÍTICS QUE CONFORMEN EL
PLE D’AQUEST AJUNTAMENT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós
i Pérez; amb 8 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón
Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 2 vots en contra
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que durant la present legislatura els grups polítics que conformen aquest
consistori han pres una sèrie d’acords en base al reconeixement d’un seguit de
necessitats que són irrenunciables per a la ciutat.
Vist que un d’aquests acords de ciutat és la reivindicació i la petició del soterrament
de les vies de Renfe que creuen i divideixen el nostre territori municipal.
Vist que un altre dels acords és la protecció del patrimoni arquitectònic, comprés al
Pla Especial de Protecció de Patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet de Llobregat
(PEPPA), entre els quals ens trobem alguns element arquitectònic que precisen la
designació d’una partida pressupostària per a la seva conservació.
Atès que en l’àmbit social el consistori ha expressat el rebuig a la violència de gènere
així com al maltractament infantil i cap a la gent gran.
Atès que també hem expressat el nostre rebuig a tot tipus de discriminació per raons
de religió, ètnia ni gènere.
Donat que estem a les acaballes d’aquesta legislatura i a l’inici d’una nova la
composició de la qual serà la que la ciutadania, fent ús de la seva voluntat lliure o
democràtica, decideixi.
Per tots aquests motius, els grups polítics municipals del PSC-PM i de CiU proposen
al Ple de L’Ajuntament de l’Hospitalet d’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar la necessitat que en la propera legislatura es mantinguin els
següents compromisos generals de ciutat:
•

La reivindicació del soterrament de les vies de RENFE al seu pas per la ciutat.
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•
La protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat així com afegir al PEPPA
aquells elements arquitectònics que siguin objecte de protecció.
•
La voluntat ferma de rebutjar la violència de gènere així com qualsevol tipus
de maltractament vers la infància o la gent gran.
•
La decisió ferma de rebutjar la xenofobia així com qualsevol tipus de
discriminació social.

SEGON.- Els grups polítics que voten a favor d’aquesta Moció es comprometen a la
defensa i manteniment dels compromisos assolits en relació als temes generals de
ciutat abans esmentats.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords als membres dels Consells de Dictricte i
als membres del Consell de Ciutat i fer-ne divulgació entre els mitjans de comunicació
municipals.

EUiA, ICV-E

En relació amb la moció presentada pels grups polítics municipals del EUiA i
ICV-E, número 25, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per a la presentació em sembla que la faran els dos regidors, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa hem
presentat aquesta moció conjunta a favor de la convivència i contra la introducció de
desfilades militars dels “legionarios” a la nostra ciutat.
A diversos països del món estem veient com una convivència de segles s’està
degradant per la tasca destructiva d’integristes que utilitzen la religió pels seus
interessos. Els atacs són més forts, proporcionalment més forts, quan afecten a
persones o a barris o a situacions, doncs que la crisi i la desigualtat social és més
profunda.
A l’Hospitalet tenim una llarga trajectòria de contribució a la convivència i construcció
de la ciutat, en la que el fet religiós mai ha estat font de discòrdia, sinó al contrari, una
aportació enriquidora. En són mostra els Títols distinció ciutadana i Premis ciutat de
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l’Hospitalet, a L.G., a P.I., a J.B., a J.C., a Ma. P.T., a J. M., a Càritas Diocesana i a la
Casa de Reconciliació.
Cal, evidentment, denunciar també les actituds destructives, que també en ocasions a
la nostra ciutat es donen.
Al Quadern d’Estudi del Centre d’Estudis de l'Hospitalet, deia el següent, es titulava
així el quadern: “Aproximació a la historia del barri de Sanfeliu”, i deia que l’arribada a
Sanfeliu del capellà fundador de la parròquia, va marcar l'inici de la vida comunitària i
associativa del barri. Dissortadament no es pot dir el mateix del Mossèn actual, el Sr.
C.B., responsable actual de la parròquia de la Immaculada, que va trencar aquests
lligams, va foragitar tots els grups que van aixecar la parròquia i va destruir, està
destruint l’obra dels seus antecessors, convertint-la en aixopluc de grups forans
d’ultradreta. Per tant, la parròquia s’està convertint darrerament en això, en aixopluc
de grups forans d’ultradreta.
L’any passat, aprofitant un efecte sorpresa, aquest capellà va introduir a les
celebracions de setmana santa, una novetat com la presencia de la “Hermandad de
antiguos caballeros legionarios de Barcelona”. Volem fer notar que no és la
continuació d’una tradició secular, sinó que és voler instaurar una de nova, una amb
una pública ostentació d’un posicionament polític i reafirmació de la seva activitat
disgregadora, acollint activitats que estan essent excloses d’altres poblacions.
Fins i tot l’Alcaldessa de la ciutat i també el regidor del Districte aleshores, doncs van
fer arribar, personalment, a l’arquebisbe de Barcelona, el malestar de la ciutat per la
celebració d’aquest tipus d’actes als carrers de l’Hospitalet.
Enguany aquest mossèn i el seu entorn, lluny de rectificar i davant la denegació del
permís municipal per fer una processó o un acte al carrer, han convocat una
manifestació amb el lema “Libres para mostrar nuestra fe”, intentant camuflar el que
és un pas més en el seu entestament personal, com un pretès conflicte entre un
màrtir de la fe i un ajuntament antireligiós, que no s’aguanta per enlloc quan els
primers que li fan el buit són els seus propis companys, els capellans i comunitats de
l’entorn, les comunitats cristianes de la ciutat.
S’ha volgut camuflar de defensa de la llibertat religiosa, el que és la imposició d’una
desfilada paramilitar pels carrers del barri, amb gran exhibició d’armes, aquestes
armes estan, evidentment, documentades en el facebook, amb tota l’exhibició que ha
fet el propi capellà de la seva manifestació.
Atès que a la constitució espanyola i a la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, que
reguladora el dret de reunió, es reconeix el dret de reunió pacífica, sense armes i
sense uniformes paramilitars.
I atès que al acollir-se, el Mossèn i el seu entorn, al dret de manifestació, se
sotmetien també als requisits exigits, com ara el de no portar armes a les
manifestacions.
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Els grups polítics d’Esquerra Unida i Alternativa i d’Iniciativa per Catalunya Verds
proposem l’adopció dels següents acords:
Primer, instar a la fiscalia que investigui si es van vulnerar els requisits exigits a
l’article 21 de la constitució espanyola i a l’article 5è de la Llei Orgànica 9/1983,
referent a la presència d’armes i uniformes a les manifestacions. Per tant, s’haurà de
determinar qui va convocar aquesta manifestació i si va vulnerar el dret a la
constitució espanyola
El segon punt, manifestar la repulsa de l’Ajuntament davant actituds com les de Mn.
Custodio Ballester, que no sols no treballen per la convivència, sinó que contribueixen
reiteradament a la crispació.
Tercer acord, traslladar a l’Arquebisbat de Barcelona el nostre malestar per aquesta
conducta i el desig que al barri de Sanfeliu es refaci l'esperit de col·laboració i de
concòrdia per al bé comú.
Quart, defensar l'espai públic com a punt de trobada, d'intercanvi i de relacions dels
veïns i de les veïnes de l'Hospitalet, com espai per a promoure una cultura de pau.
I cinquè i darrer, seguir impulsant la convivència entre les entitats religioses i el seu
entorn, afavorint la seva participació en xarxes cíviques i associatives i normalitzant la
seva presència en l’espai públic.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gracias. Bueno, poco más que añadir a lo que ya se ha dicho, es una moción que
nace de eso, nace de la indignación, no solamente de este grupo, sino de un barrio,
como ya se ha dicho, que desde la llegada de este rector, pues va acumulando una
serie de problemas de convivencia, debido a su visión poco inclusiva y nada
integradora de la comunidad cristiana y no cristiana del barrio, como ha ido poco a
poco expulsando a la comunidad cristiana de la propia parroquia, con actitudes muy
provocadoras y con una doctrina en esa parroquia que está muy lejos de los propios
valores, a nuestro juicio, del cristianismo y de los propios valores que fundamentan
una sociedad democrática, yo creo que cualquiera que haya tenido la oportunidad de
asistir a alguna misa en esa parroquia, sabe perfectamente de lo que estamos
hablando.
Y, por tanto, eso ha tenido toda una historia, que los últimos dos años,
particularmente en este, porque puede suceder un año, pero cuando ya sucede dos
años ya estamos hablando de provocación y sobre todo después, como se ha dicho,
que la misma Alcaldesa, pues manifestara, se viese en la necesidad de manifestar al
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Arquebisbat, pues que tomara cartas en el asunto, para restablecer el clima de
convivencia que ya había cruzado todas las líneas rojas con la presencia de la legión,
no hace falta que expliquemos aquí qué valores representa la legión española, yo
creo que no hace falta que tengamos que explicar eso. Y, por tanto, uno se siente
profundamente avergonzado cuando su ciudad y un barrio al que sentimos muy
nuestro, como es el barrio de San Feliu, sale en los periódicos por hechos tan
lamentables como este.
Por eso la moción, que creemos que refleja el sentir de la mayoría o de muy buena
parte de la población del barrio de San Feliu y del conjunto de la ciudad, creemos que
se han cruzado todas las líneas y que hay que elevar el listón en esa situación, para
que estos hechos no vuelvan a ocurrir y es que a pesar de la opinión de la
ciudadanía, a pesar de la opinión del Ayuntamiento, pues este párroco, este rector,
siga adelante con este tipo de manifestaciones y, como se ha dicho, no se puede
amparar o no se puede camuflar en ningún pretendido anticlericalismo de este
Ayuntamiento, cuando una ciudad como la nuestra también es mundialmente
conocida por otra procesión religiosa, aunque laica, como es la de los 15+1 en Pubilla
Casas y en la que este Ayuntamiento, pues gustosamente, diferentes representantes,
acompañan en esa expresión a aquellas personas en la manifestación.
Por tanto, nada más que añadir, creemos que es fundamental y pedimos que se
apruebe la moción, porque estos hechos no tienen que volver a ocurrir y Hospitalet
no puede seguir saliendo en la prensa como el único municipio de Cataluña que da
cobijo a esos valores que representa la legión española.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Plataforma per Catalunya votaremos en contra de esta
moción, votaremos en contra porque más que una moción por la convivencia, la
podrían haber llamado moción contra la libertad de expresión, porque no entiendo el
porqué una gente se puede manifestar y otra no, aquí parece que los únicos que se
pueden manifestar sean quienes ustedes quieren que se manifiesten. Oiga, si no
comparten la manifestación, pues no vayan, es que es tan fácil como no ir, si yo no la
comparto o no quiero ir, no voy, es que no entiendo por qué cada vez que alguien se
manifiesta que no es de sus ideas, trae aquí una moción para que se investigue o en
contra de esto, entonces, de libertad de expresión, pues no tienen ninguna.
Hablan de…
S’escolten crits entre el públic.
¿Se quiere callar cuando yo estoy hablando?
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SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, a ver, ruego por favor que haya un respeto, hay una intervención, me
parece muy bien, pero por favor les pediría que escuchen las intervenciones de los
concejales del Pleno. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Lo que les decíamos, es una manifestación y entendemos
que cada uno es libre de hacer o de dejar de hacer lo que quiere, ya que la gente que
fue allí, pues habrá vecinos y habrá ciudadanos de todos los lados y también de
Hospitalet.
Es una manifestación que ustedes piden que se investigue quien la convoca, me
imagino que esa manifestación ya se sabe quien la convoca y aparte estaba
autorizada por el departamento de Interior, por tanto, el responsable si se comete
algún acto que no debe ser, es el departamento de Interior.
Más allá de la intolerancia que han mostrado, que muestran, para quien no piensa
como ustedes, dos detalles que han dejado en su exposición bien claro que o están
manipulando lo que están diciendo o no tienen ni idea de lo que están hablando. Uno
es el tema de las armas, quizás antes de presentar algo, también nos podríamos
informar todos un poco como va, nosotros hemos hecho el esfuerzo de informarnos y
esas armas que usted dice, allí había mossos d’esquadra, había guardia urbana, por
tanto, entiendo yo que si esas armas hubiesen sido de verdad, se hubiesen
requisado. Esas armas en el fondo no dejan de ser más como si fuese un simple
juguete, porque no tiene ningún tipo…
S’escolten crits entre el públic.
¿Se quieren callar? Ningún tipo, eso no funciona, por tanto…
S’escolten crits entre el públic.
Bueno, pues no calléis, Sra. Alcaldessa…

Essent les 19.30 hores, abandona la sessió la Sra. Mercè Perea Conillas, regidora
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, yo no sé cómo tengo que decir que respeten las intervenciones, si no
las respetan tendremos, bueno, a ver, cada uno tiene la libertad…
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SR. ORDÓÑEZ
Bueno, para usted es una tontería y para los demás es nuestra opinión, esto es la
democracia, opinar diferente…

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez, usted puede seguir su intervención, le pido que diga lo que tenga que
decir, pero, en fin, que no provoque, y ustedes, por favor, a ver, si no saben guardar
silencio, pues les pediremos muy amablemente que salgan fuera del Pleno, por tanto,
les pediría por favor que respeten las intervenciones de los concejales y, en todo
caso, si tienen algo que decir, lo hagan al final. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, como veníamos diciendo, obviamente son armas que están inutilizadas
completamente, por tanto, no es que alguien desfile con armas. Entonces, eso por un
lado, y luego con el tema de los uniformes, que usted decía que eran uniformes
militares, cosa que está prohibido en una manifestación ir con uniformes militares,
pues bien, no son unos uniformes militares, son uniformes o es la ropa de esa
hermandad, que no tiene nada que ver con un uniforme militar, es una réplica que ni
siquiera es de un uniforme oficial, que es de la hermandad.
Por tanto, no compartimos esto, no compartimos que se tenga que ir a investigar a
una fiscalía quien no piensa como uno, porque sería surrealista, el otro día hubo una
concentración, en este caso, que vimos carteles de esteladas y no tendría sentido
que alguien trajese aquí que se tendría que prohibir una manifestación con esteladas
o prohibir lo que no nos gusta.
Por tanto, creo que aquí vuelven a demostrar que no tienen sentido muchas veces,
no tienen coherencia en lo que proponen, ya que por un lado proponen que se
investigue esto, por otro lado, si hubiese una resolución que no les gusta, también
traerían una moción diciendo que no les gusta la resolución, nos traen una moción
para que se investigue una gente que hizo una manifestación o que le hiciesen, y
luego en cambio nos traen otra moción pidiendo que se absuelva a una gente
condenada por unas agresiones.
Por tanto, si ustedes ven más importante y más grave que haya gente que se
concentre bajo el lema que quiera y si no me gusta, no voy a esa concentración, que
gente que está condenada por agredir a otra gente, pues entonces, pues bueno,
vemos un poco el planteamiento por donde lo han llevado. Por tanto, no podemos
compartir ni el espíritu, ni lo que dice la moción y votaremos en contra.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió.

Essent les 19.32 hores, abandona la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez, regidora
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. El nom que es posa a la cosa no correspon a la cosa i
m’explico, no es pot dir legionaris a un senyors civils que no pertanyen al cos militar
de la legió, en tot cas, alguns seran exlegionàries i exlegionaris i altres seran
simplement admiradors d’aquest cos militar, com diuen els estatuts d’aquesta mateixa
organització. Per tant, no representen pas a la legió espanyola, estem parlant d’una
organització civil i privada, de caire paramilitar, en la que prepondera el pensament
polític i religiós del nacional catolicisme, propugnat pel règim feixista de la dictadura.
L’evidència és que han rebut una menció honorífica per part de la Fundación
Francisco Franco, estem parlant d’una organització de paramilitars, que confonen
enganyant al públic, ja que adopten com uniforme el de la legió espanyola i les seves
maneres de desfilar públicament. Ara sí, tenen la prudència de no caure en la
suplantació d’identitat que determina el codi penal en el seu article 402, al prescindir
en les seves manifestacions de les identificacions oficials de la unitat militar o del terç
o de l’arma o del grau militar, que sí porten obligatòriament en els seus uniformes els
soldats professionals de la legió.
Per d’altra banda, al contrari d’altres ciutats espanyoles, com per exemple Màlaga, no
existeix la tradició de la participació de membres uniformats de les forces armades en
les processons, a excepció d’aquells figurants vestits de soldats de l’Imperi Romà
que, sota les ordres de Pilatos, van participar allà pel segle I a la crucifixió i mort de
Jesús. Aquests soldats legionaris sí que pertanyen a la tradició de les processons.
Convergència i Unió està en contra que cap organització paramilitar, repeteixo, cap
organització paramilitar, desfili a les processons o faci qualsevol tipus d’acte i
exhibició pública pels carrers d’una ciutat de pau i acollidora, com és la nostra,
Hospitalet, votem a favor de la moció perquè això així sigui.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

…/…

89

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Nosotros, a diferencia de Izquierda Unida, tal y como ha
manifestado el Partido Popular, no se siente avergonzado del ejercito y para nada de
la legión, sino justo todo lo contrario, el Partido Popular se siente muy orgulloso del
ejército español y, en este caso concreto, de la legión española, y justo por lo que
decía el portavoz de Izquierda Unida, por los valores que representan y por lo que
representan y por eso nosotros vamos a votarle en contra de esta moción. En otras
ciudades también se realizan espectáculos donde participan miembros de la legión, si
son de la legión, y no sólo no pasa nada, sino que además hay personas a las que
les puede gustar o no y a los que no les gusta no van y a los que les gusta disfrutan.
Y yo creo que eso es lo que pasaría exactamente en esta ciudad si se les permitiera
también participar, para nosotros este hecho no es ningún problema que implique a la
ciudad.

SRA. ALCALDESSA
¿Ha acabado Sr. del Río? Gracias, Sr. Bonals.

SR. BONALS
Bé, moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Primer de tot dir que el grup municipal socialista
donarà suport a aquesta moció, però m’agradaria fer algunes consideracions. Aquí no
s’està en discussió ni del dret de manifestació que tenim com a ciutadans, no està en
discussió el dret a la llibertat religiosa que tots els que estem aquí la defensem.
Aquesta parròquia l’any passat va demanar un permís per fer una processó, com
demanen totes les parròquies de la ciutat i totes les parròquies de la ciutat sempre
han rebut el permís pertinent d’utilització de la via pública per poder celebrar
aquestes processons.
L’any passat va ser una sorpresa per part de l’Ajuntament, que dintre d’aquestes
processons que es demanaven, van sortir persones uniformades i amb armes. Se li
va fer una advertència i se li va dir que això no era tolerable per part de l’Ajuntament,
l’Ajuntament no prohibeix, simplement, com a responsable de la via pública, pot donar
el permís o no. En la mesura que no donaven garanties aquest any que la processó
fos com són totes les processons de totes les parròquies de la ciutat, se’ls hi va
denegar el permís.
Hi va haver una organització que, agafant-se al dret de manifestació, va demanar
permís a la conselleria d’Interior per celebrar una manifestació, en cap moment deia
en aquesta petició de permís que anirien persones uniformades i amb armes, perquè
si no com això és il·legal, la conselleria d’Interior evidentment no li hagués donat el
permís. Les manifestacions són comunicades, mentre no es demostri que es pugui
produir algun fet delictiu.
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Què s’ha fet a partir d’aquest moment, a part, evidentment, d’expressar l’opinió de
l’Alcaldessa dient que no estem d’acord en què es puguin celebrar aquest tipus de
manifestacions a la ciutat, jo, com a responsable de la guàrdia urbana, he traslladat
un informe a la conselleria d’Interior informant dels fets que s’han produït, per què,
perquè evidentment a partir d’aquell moment, si tornen a demanar per la via del dret
de manifestació, una manifestació d’aquest estil, la conselleria d’Interior tindrà motius
legals per poder prohibir aquesta manifestació.
En les processons no és il·legal que hi hagi cossos uniformats, la prova és que hi ha
una processó molt coneguda a Màlaga, on participa el cos de la legió, per tant, no és
il·legal, el que és il·legal és una manifestació, no la participació en una processó, que
és opinable, l’Ajuntament no dóna permís, perquè no vol que hi hagi processons a la
ciutat de l'Hospitalet que s’apartin del sentit religiós. Ara, el que està en discussió és
que han vulnerat la bona fe de la conselleria, demanant el permís per una cosa i fent
una altra.
Per tant, l’Ajuntament ha informat a la conselleria i estic segur que la conselleria que
coneix molt bé la legislació, que no poden haver manifestacions de persones amb
uniforme i persones amb armes, no els hi tornarà a autoritzar mai més una
manifestació d’aquest estil. Per tant, aquí no parlem ni de llibertat religiosa, ni de
llibertat de manifestació, aquest Consistori és el primer que defensarà aquests dos
drets, com a principis fonamentals de l’ésser humà, no és aquesta la discussió i, per
tant, amb aquestes consideracions nosaltres li donem suport en aquesta moció.

Essent les 19.35 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Mercè Perea Conillas, regidora
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

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

SR. ESTEVE
Sí, simplement constatar que l’alineació Plataforma per Catalunya, legions, Mn. C. i
malauradament Partit Popular, doncs s’ha fet evident en aquest Ple. Per tant, ha
quedat clar que hi havia armes, que no eren simulades, no eren joguines, sinó que
després s’ha puntualitzat, eren armes inutilitzades, això se sap, suposo, si es revisen
i que, en tot cas, a qualsevol manifestació, vostès mateixos, que hi hagués a
qualsevol manifestació persones amb armes, doncs parlaríem de terrorisme i
parlaríem de kaliborroca i parlaríem de moltes coses, en aquest cas hi havia armes
reals, no sé si inutilitzades o no, perquè evidentment no ho vaig comprovar, però en
tot cas hi havia armes i això és el que el fiscal i el jutge en el seu moment, doncs
haurà d’investigar.
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I dir que el departament d’Interior, evidentment, no va denegar aquesta manifestació,
però evidentment el departament d’Interior no pot saber que es cometrà un delicte en
una manifestació, prèviament i, per tant, en aquest sentit, espero que igual que ha fet
la guàrdia urbana, jo vull agrair, doncs que el departament d’Interior i els mossos
també facin els seus informes corresponents.
I comentar-li a Convergència i Unió que a la moció no parlem mai de la legió, parlem
de la “Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios”, que és el que posa el títol i,
en aquest sentit, evidentment que a vegades per abreviar, doncs dius la legió, però
hem tingut molta cura a la moció, d’expressar qui havia participat en aquesta
manifestació, que és la “Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios” i,
evidentment, nosaltres en aquest sentit creiem que l’error, l’errada que va cometre
aquesta organització o aquest Mossèn, és convertir precisament una processó en
una manifestació, perquè, Sr. Juan Carlos del Río, no era una processó, no era un
espectacle, havien convocat una manifestació, a la qual, com molt bé ha dit el Sr.
Bonals, està prohibit la ostentació d’uniformes i la ostentació d’armes.
Per tant, això és el que esperem que el fiscal investigui i que, evidentment, un jutge
acabi decidint qui té raó en aquest cas.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap intervenció més, passaríem a l’apartat de la moció del Partit
dels Socialistes de Catalunya.

Essent les 19.40 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 25; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 25.- A FAVOR DE LA CONVIVÈNCIA I CONTRA LA INTRODUCCIÓ DE
DESFILADES DE LA “HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS
LEGIONARIOS”.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i
Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; del
representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís
Esteve Garnés; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:
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A diversos països del mon estem veient com una convivència de segles s’està
degradant per la labor destructiva d’integristes que utilitzen la religió pels seus
interessos. Els atacs son més forts en llocs greument afectats per la crisi i la
desigualtat social, on la diversitat de cultures s’integra gràcies a un fràgil equilibri, fruit
de l’esforç de persones, entitats i polítiques públiques.
Atès que a l’Hospitalet tenim una llarga trajectòria de contribució a la convivència i
construcció de la ciutat, en la que el fet religiós no ha sigut font de discòrdia, ans
d’aportació enriquidora. En son mostra els Títols distinció ciutadana, i Premis ciutat
de l’Hospitalet, a L.G., J.I., J.B., J.C. i P., Ma. P.T., J. M., Càritas Diocesana, i a la
Casa de Reconciliació.
Atès que si cal reconèixer les contribucions a la convivència ciutadana, cal denunciar
també les actituds destructives.
Atès que si al Quadern d’Estudi “Aproximació a la historia del barri de Sanfeliu”, es
podia dir que l’arribada a Sanfeliu del capellà fundador de la parròquia, marca l'inici
de la vida comunitària i associativa del barri; dissortadament no es pot dir el mateix
de Mn. C.B., responsable actual de la parròquia de la Immaculada, que va trencar
aquests lligams, foragitar grups que van aixecar la parròquia, i destruir l’obra dels
seus antecessors, convertint-la en aixopluc de grups forans d’ultradreta.
Atès que l’any passat, aprofitant l’efecte sorpresa, aquest capellà va introduir a les
celebracions de setmana santa, una novetat com la presencia de la “Hermandad de
antiguos caballeros legionarios de Barcelona”. Cal retenir que no és el cas de
continuar una tradició secular, que podria ser motiu d’altres debats, sinó de voler
instaurar-ne una de nova, pública ostentació d’un posicionament polític, i reafirmació
de la seva activitat disgregadora; acollint activitats que estan sent excloses d’altres
poblacions.
Atès que fins i tot, l’Alcaldessa de la ciutat va fer arribar, personalment, a l’arquebisbe
de Barcelona el malestar de la ciutat per la celebració d’aquest tipus d’actes als
carrers de l’Hospitalet.
Atès que enguany, aquest mossèn i el seu entorn, lluny de rectificar, i davant la
denegació del permís municipal, han convocat una manifestació “Libres para mostrar
nuestra fe”; intentant camuflar el que és un pas més en el seu entestament personal,
com un pretès conflicte entre un màrtir de la fe i un ajuntament antireligiós, que no
s’aguanta per enlloc quan els primers que li fan el buit son els altres capellans, i
comunitats de l’entorn.
Atès que s’ha volgut camuflar de defensa de la llibertat religiosa, el que és la
imposició d’una desfilada paramilitar pels carrers del barri, amb gran exhibició
d’armes i com ells diuen, fent “piruetas con sus fusiles”. (Aquestes armes estan
profusament documentades a la galeria de fotos del facebook de C.B.).
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Atès que a la constitució espanyola, i a la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol,
reguladora del dret de reunió, es reconeix el dret de reunió pacífica, sense armes, i
sense uniformes paramilitars.
Atès que al acollir-se al dret de manifestació es sotmetien també als requisits exigits,
com ara el de no portar armes (o qualsevol instrument que pugui ser utilitzat com a
tal).
Els grups polítics d’EUiA i d’ICV-E proposen l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar a la fiscalia que investigui si es van vulnerar els requisits exigits a
l’article 21 de la constitució espanyola, i a l’article 5è de la Llei Orgànica 9/1983
referent a la presència d’armes i uniformes a les manifestacions.
SEGON.- Manifestar la repulsa de l’Ajuntament davant actituds, com les de Mn. C.B.,
que no sols no treballen per la convivència, sinó que contribueixen reiteradament a la
crispació.
TERCER.- Traslladar a l’Arquebisbat de Barcelona el nostre malestar per aquesta
conducta, i el desig que al barri de Sanfeliu es refaci l'esperit de col·laboració i de
concòrdia per al bé comú.
QUART.- Defensar l'espai públic, punt de trobada, d'intercanvi i de relacions deis
veïns i de les veïnes de L'Hospitalet; com espai per a promoure una cultura de pau.
CINQUÈ.- Seguir impulsant la convivència entre les entitats religioses i el seu entorn,
afavorint la seva participació en xarxes cíviques i associatives i normalitzant la seva
presència en l’espai públic.
SISÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, a l’Arquebisbat de Barcelona i les parròquies de l’Hospitalet, a Fundació
per la Pau, i a les entitats del barri de Sanfeliu.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, número 26, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver.
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SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, portem una moció avui, com saben vostès és l’últim
Ple ordinari abans de les eleccions i, per tant, diguéssim, d’alguna manera donem per
tancat, des del punt de vista dels plenaris municipals ordinaris, aquest mandat.
Llavors, fen la vista enrere i valorant tot el que ha passat i com ha passat durant
aquests quatre anys, vam entendre que era un bon moment per presentar una moció
per posar en valor, no la tasca del govern municipal de l'Hospitalet, sinó la tasca dels
ajuntaments en general, en aquests moments on la crisi ha colpejat molt durament a
les capes més desfavorides de la nostra societat, i ara ens hem trobat en què han
estat tres, diguéssim, les potes sobre les que s’ha pogut sustentar aquesta societat,
que han estat les famílies, el teixit social i els ajuntaments, la resta, entenem, han
brillat per la seva absència.
Per tant, en aquest moment de recuperació, en aquest moment de balanç, el que
volíem era fer això avinent, recordar i posar negre sobre blanc tot allò que durant
aquest temps, des dels ajuntaments, hem fet, tot allò que ens tocava, tot allò que no
ens tocava i que alguns pretenen que, a més a més, no puguem fer, ens toqui o no. I
el que plantegem és, per una banda, un reconeixement d’aquesta tasca i de cara,
senzillament, a les eleccions municipals, el que demanem a les forces polítiques, als
partits polítics que concorrin a les eleccions, que fem el debat, que fem la discussió,
que fem les propostes, estrictament en clau local, en el nostre cas, que parlem de
l'Hospitalet, com valorem la feina, quin balanç es fa de la feina feta, com veiem, com
creiem que és i està la ciutat, quines són les nostres propostes de cara a futur per a
la nostra ciutat, per a l'Hospitalet.
Perquè entenem que el que està en discussió en aquest moment, és justament això,
és justament que els governs dels ajuntaments, els governs dels pobles, viles i ciutats
del nostre país, i no hi ha altre debat a sobre de la taula. Altres debats tindran un altre
marc, tindran un altre moment, tindran unes altres conteses electorals, on podem
debatre, fer propostes, sobretot allò que considerem convenient en aquell moment.
Les eleccions municipals no són les primàries de res, no són la primera volta de res,
són unes eleccions amb caràcter propi, són unes eleccions que, com hem vist al llarg
d’aquests quatre anys, per la feina feta des del conjunt dels ajuntaments, són unes
eleccions primordials per poder escollir, els ciutadans i ciutadanes puguin escollir els
governs que després han d’estar o no al seu costat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara pel posicionament de la resta de grups polítics, Sr. Esteve per part
d’Iniciativa per Catalunya Verds.

Essent les 19.45 hores, abandonen la sessió els senyors Alfons Bonals i Florit i el Sr.
Jaume Graells Veguin, regidors del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya.
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SR. ESTEVE
Bé, votarem favorablement, en tot cas entenem que és una moció similar a la d’abans
de Convergència, evidentment no la qualificaré d’un brindis al sol, perquè crec que
cadascú, doncs haurà d’actuar amb les seves conviccions, però evidentment les
entitats i partits polítics que tenen clar el que vostè exposa a la moció, que és que ens
hem de centrar en l'Hospitalet, ho faríem igualment sense la moció i entenc que els
que vulguin parlar d’altres temes més foranis a la ciutat o més d’altres dimensions,
doncs ho continuaran fent malgrat la moció. De totes maneres, donem suport a la
moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

Essent les 19.47 hores, s’incorpora a la moció el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. SALMERÓN
Esquerra Unida ens abstenim en la moció, en primer lloc, sí que estem d’acord en el
sentit de reconèixer el paper del municipalisme un cop esclatat en aquests anys i un
cop esclatada la crisi, i el paper dels ajuntaments, en general o en global, en aquest
aspecte, com a última, de vegades ho hem dit, com a última trinxera de l’estat del
benestar en moltes ocasions. Però pensem que això essent cert molt a grans trets, no
sempre ha estat així i no tots els ajuntaments han actuat de la mateixa manera, per
tant, no ens semblaria tampoc just ficar a tothom en el mateix sac.
I segon, la nostra abstenció sobretot es fonamenta sobre el segon acord, perquè
entenem que, igual que dèiem a la moció de Convergència, no ens toca a nosaltres
dir de què han de parlar els partits o els candidats a la campanya electoral, jo penso
que ens estem extralimitant en les nostres funcions com a regidors d’aquest
Ajuntament, això li pertoca als candidats i les candidates que concorren en les
eleccions i als partits que concorren i, per tant, podria entendre que això fos matèria
d’una reunió entre candidats i candidates per veure si és possible arribar a aquest
acord o no, però no ens toca a nosaltres posicionar-nos sobre això.
En tot cas, nosaltres tenim opinió sobre això, pensem que no ens faríem un favor si
només parlem “stricto sensu” de la política municipal, perquè en el context de crisi, en
el context de desmantellament, com hem vist a la moció que presentava la petició de
paraula de la Federació d’Associacions de Veïns i la Comissió de Pensionistes i
Jubilats, si no parlem de les causes que ens porten aquí, jo penso que ens estem fent
un flac favor, per tant, han de ser, sota el nostre punt de vista, també unes eleccions
municipals en les quals hi hagi espai pel debat de les idees i el debat ideològic, o no
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podem parlar de la Llei de la ARSAL i les seves conseqüències en el món local,
perquè la Llei de la ARSAL del govern de l’Estat segurament, si no hi ha un canvi de
govern en el Estat, segurament no possibilitarà que dintre de quatre anys puguem dir
el mateix que estem dient ara, però que segurament dintre de quatre anys el paper
dels ajuntaments no podrà ser el mateix, perquè hi ha una Llei que impedeix que els
ajuntaments continuïn fent el que estan fent.
I, per tant, cal parlar a la ciutadania i parlar de política amb majúscules i parlar de les
causes que porten a aquesta crisi, és impossible parlar de les coses que li preocupen
a la ciutadania, si no parlem de l’atur, i l’Ajuntament no té competències en matèria
d’ocupació, però no hem de parlar a les municipals de per què hi ha el nombre
d’aturats a la nostra ciutat que n’hi ha o de quines han de ser les solucions
econòmiques per sortir, si estem d’acord amb això, li estem fent el joc precisament
als poderosos que ens han portat a aquesta situació. I és que als ajuntaments i a la
campanya parlem de si la ciutat està més neta o més bruta, parlem de si l’equipament
mobiliari ha de ser de color verd o de color marró, permetin-me l’ironia, o parlem de si
han d’haver més o menys zones verdes, no, hem de parlar de les condicions de vida
de la ciutadania, que malauradament no estan, en la majoria dels casos, dintre de la
competència municipal, però és la nostra responsabilitat, encara que no sigui la
nostra competència.
I, per tant, nosaltres apostem perquè també a la campanya de les municipals es parli
de política, de idees i d’ideologia, per situar les condicions de perquè som, on estem i
què hem de fer per sortir d’aquesta situació. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Plataforma per Catalunya.

Essent les 19.50 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Alfons Bonals i Florit, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Para posicionarnos lo haremos por los puntos, en el primer
punto votaremos favorablemente en este primer acuerdo, ya que entendemos que
reivindicar el papel de los ayuntamientos como la institución más cercana al
ciudadano, pues bueno, es cierto, entonces no hay nada que decir, lo único que sí
que hay una última parte que pone que los ayuntamientos han hecho posible, han
generado instrumentos para solucionar los problemas inmediatos de la gente y eso,
pues en muchos casos tampoco es cierto. Entendemos que reivindicar el papel de los
ayuntamientos está bien, pero también que los ayuntamientos tienen que hacerlo
bien y no consideramos que todos lo hayan hecho bien.
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Respecto al segundo punto, donde nos hablan de hablar de temas municipales, claro,
no sé yo cómo pretenden controlar que los partidos hablen sólo de los temas
municipales, nosotros entendemos que en campaña se puede hablar de todos los
temas, pero claro, también nos causa una impresión de decir, bueno, en campaña
ustedes pretenden que sólo se hable de los temas municipales y luego los cuatro
años de legislatura se traen infinidad de mociones sobre temas que no son de
competencia municipal, entonces no tiene ningún sentido decir que en campaña
hablemos sólo del municipio y los otros cuatro años, pues nos saltamos de lo que
hemos hablado en campaña y hablamos, pues de mociones que nada tienen que ver
con el municipio, de mociones sobre legislación internacional y sobre esos temas.
Entonces, no lo podemos compartir, porque lo consideramos un doble rasero, mediar
la campaña por un lado y luego los cuatro años de plenos y de propuestas por el otro.
Por tanto, entendemos que si su grupo hubiese traído al Pleno todo de cuestiones
municipales, de competencia municipal o de una afectación muy directa sobre la vida
municipal, como podría ser como decían antes el caso de la ARSAL, pues votaríamos
favorablemente, porque entenderíamos que tienen una coherencia, pero repetimos,
no le vemos coherencia a no traer temas de competencia municipal y pedir que en
campaña sólo se hable de temas municipales, por eso el segundo punto lo votaremos
en contra.

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

SR. MONRÓS
Sí, des de Convergència i Unió creiem que, tot i el principi de la moció, que el
Consistori no està format només per l’equip de govern, el Consistori el formen tots els
grups municipals que hem tingut representació en les darreres eleccions municipals.
Tanmateix això és només la teoria, ja que a la pràctica aquest Ajuntament s’ha regit
només per l’opinió i el criteri d’uns, de l’equip de govern, i a nosaltres l’oposició no
se’ns ha fet participar. Moltes de les decisions i de les accions que ha fet aquest
Ajuntament no són fruit de tots, sinó només d’uns, ja que s’ha actuat de manera
unilateral, fugint del consens i del diàleg. Parlem, per exemple, del fet de decidir anar
en contra d’altres administracions, en comptes d’apostar per parlar i negociar amb
elles.
Nosaltres, des de Convergència i Unió, pensem que el que vol el ciutadà no és que
fem un pacte per no parlar de certs temes durant la campanya, el que vol el ciutadà
és tenir un govern i un Consistori que prioritzi arribar a acords, encara que sigui amb
administracions d’un altre color polític, pel bé de la ciutat. Per aquest motiu, votem en
contra de la moció, creiem que no és el moment de dir sobre quins temes es pot o no
es pot parlar, és el moment de demostrar que som aquí per pensar en cóm millorar el
dia a dia dels nostres veïns, en definitiva, per millorar l'Hospitalet.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, des del Partit Popular nosaltres considerem que aquesta
moció és una moció trampa, perquè quan comences a llegir els primers paràgrafs,
doncs et dones compte que, evidentment, els ajuntaments, el primer punt de l’acord,
per exemple, reivindicar el paper dels ajuntaments d’arreu d’Espanya, perquè
Catalunya es queda curt, tot a nivell nacional, malgrat les dificultats i com han hagut
d’afrontar la crisi econòmica per donar resposta als ciutadans, evidentment entenc
que cap partit polític pot estar en contra d’aquest primer punt, per exemple. Però clar,
a mi quan començo a esbrinar i a aprofundir sobre la moció, el que em trobo és que
és una mica moció autobombo, en plan el Ayuntamiento soy yo, yo lo he hecho muy
bien y ahora vienen unas elecciones ¿no? doncs clar, si vostès el que volen és una
palmadeta a l’esquena, doncs no pateixin, d’aquí a poques setmanes tenim unes
eleccions municipals i els veïns de la ciutat, doncs decidiran si veritablement l’esforç
que ha fet l’Ajuntament i especialment l’equip de govern, doncs ha estat el correcte i,
per tant, seguiran tenint el suport, o bé canvien i opten per altres opcions.
En qualsevol cas, clar, em sorprèn que el Partit Socialista ens vingui ara a dir, en el
segon acord, de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar durante la
campaña electoral, a lo mejor es porque a lo mejor hay temas supramunicipales,
como el tema de la unidad de España y demás, pues que a lo mejor no lo tienen muy
claro y prefieren que no se hable sobre el tema. En cualquier caso, claro, ha habido
partidos políticos que ya lo han dicho con anterioridad, el hecho de que ahora se
intente ceñir el debate municipal, el debate de las elecciones, a propuestas
estrictamente municipales, cuando ustedes, y aquí se han presentado mociones
relativas para que no se hable o no se expongan mociones relativas a temas
supramunicipales, porque no tenemos competencia y siempre se nos ha dicho que,
claro, que Hospitalet no es ajeno y vivimos en una sociedad y todo nos afecta, pues
evidentemente el modelo de estado también nos afecta en unas elecciones
municipales, por tanto, el Partido Popular votará en contra de esta moción.

Essent les 19.55 hores, abandona la sessió el Sr. Daniel Ordóñez González, regidor
del grup polític municipal de Plataforma per Catalunya.

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

…/…

99

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa. Si no fuera porque nos conocemos hace años, estaría
releyendo rápidamente la moción pensando que la hemos hecho mal, que nos hemos
equivocado en algún sitio, pero como nos conocemos hace años, está claro que
ustedes han entendido perfectamente lo que dice la moción, lo que pasa es que no
les interesa lo que dice.
Miren, en toda la moción, cuando alguien ahora hablaba de autobombo, la única vez
que sale l’Hospitalet es cuando en los traslados dice que se traslade al Consell de
Ciutat de l’Hospitalet, no pone Hospitalet en ningún otro punto de la moción, estamos
reivindicando el papel de los ayuntamientos justamente contra algunas de las cosas
de las que luego se han hablado aquí, de la ARSAL y de las agresiones que
permanentemente durante este mandato han sufrido los ayuntamientos, y aquí sí que
hemos querido ser genéricos, porque han sido todos los ayuntamientos los que han
sufrido esas agresiones por parte de otras administraciones, es así.
Nosotros no estamos exigiendo, ni hemos dicho en ningún sitio que vayamos a
controlar o que proponemos controlar lo que se vaya a hacer durante la campaña, lo
que estamos pidiendo es a los grupos que se comprometan, yo ya entiendo que
ustedes no quieran comprometerse, oiga, si no pasa nada, pero díganlo, no nos
comprometemos a eso, y nosotros queremos hablar de lo que nos apetezca, faltaría
más, nosotros no queremos coartar la libertad de expresión, les hacemos una
propuesta para que se comprometan, si su compromiso no existe, pues no pasa
nada.
Justamente esta era la intención de la moción, saber quien se comprometía y quien
no, por supuesto que lo que pasa a nivel del Estado, a nivel de Cataluña, a nivel de
Europa y a nivel del mundo, a los ciudadanos de Hospitalet les interesa y les afecta,
por supuesto, pero también estarán de acuerdo conmigo que en las propuestas
municipales, en sus programas electorales de las diferentes fuerzas políticas a nivel
municipal, estoy convencido que no hablan nada de todo eso, convencido.
Por tanto, todos sabemos de lo que estamos hablando, otra cosa es que no nos
guste o no queramos comprometernos a llevarlo adelante o simplemente que no
tengamos alternativa y, por tanto, preferimos no hacer el ridículo cuando hablamos de
nuestra ciudad.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs ja ens hem pronunciat…

SRA. SECRETÀRIA
Perdón, hay empate en el apartado segundo de la parte dispositiva de la moción.

…/…

100

SRA. ALCALDESSA
Pues ante un empate tiene que haber un desempate, dicen. Sr. Esteve ha votado a
favor.

SRA. SECRETÀRIA
En la votación de la moción estaban ausentes el Sr. Graells i el Sr. Bonals, del grupo
municipal socialista, entonces el resultado de empate en la votación es en el punto
segundo. El primer apartado se aprueba con 11 votos a favor del grupo municipal
socialista, un voto a favor del grupo de Iniciativa per Catalunya Verds y dos votos a
favor de Plataforma per Catalunya, 10 votos en contra de Convèrgencia i Unió y el
Partido Popular y una abstención de Esquerra Unida i Alternativa. El punto número
dos se aprueba con 12 votos a favor del grupo municipal socialista y de Iniciativa per
Catalunya Verds y 12 votos en contra de Plataforma per Catalunya, Convergència i
Unió y el Partido Popular y de ahí el empate, y con una abstención de Esquerra
Unida i Alternativa.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien ¿hay voto de calidad?

SRA. SECRETÀRIA
Se supone que si repetimos la votación con los mismos asistentes se mantienen los
votos, no hay ningún cambio de voto.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, no sé si es necesario, pero en todo caso, a ver, en fin, hay un voto de calidad
que daría la mayoría y que aprobaría la moción. Muy bien, pasaríamos a las
mociones del Partido Popular. Sra. Secretària, si vol fer lectura de les mocions del
Partit Popular

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 26; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 26.- REIVINDICANT EL PAPER DELS AJUNTAMENTS
PROPERES ELECCIONS DEL 24 DE MAIG DE 2015.

EN

LES

En els últims anys, la greu crisi econòmica que travessem ha afectat un gran nombre
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de persones i de famílies, ha provocat fractures socials que perduraran durant anys,
ha obert un debat sobre el futur de les nostres institucions a tots els nivells, i s’han
posat a prova els sentiments íntims i col·lectius que ens han de portar a un nou
temps.
En aquesta crisi hem vist que famílies, entitats socials i ajuntaments han estat qui han
fet front a la difícil situació que estan vivint masses persones.
Els ajuntaments, molt sovint, no han trobat el necessari suport d’altres
administracions que no han facilitat els recursos imprescindibles per al seu
funcionament i per a la prestació de serveis bàsics; que han traslladat als
ajuntaments les seves dificultats financeres; i que han impulsat lleis per afeblir el
paper dels ajuntaments.
Tot i les dificultats del dia a dia, podem afirmar que els ajuntaments, en major o
menor mesura i sovint depenent de l’estat de salut de les seves arques, han
continuant donant els serveis públics i incrementant en molts casos les partides
destinades als drets i als serveis socials.
Els consistoris han hagut de prioritzar les partides pressupostàries per ajudar els més
necessitats, els que pitjor ho estan passant en aquests moments de profunda crisi
econòmica i gestionar noves situacions que afecten veïns i veïnes que per les seves
condicions sociològiques mai haurien imaginat que haurien de demanar ajuda als
serveis socials, d’habitatge o d’ocupació del seu municipi.
Iniciatives com, per exemple, l’increment de les partides destinades a les persones i a
les famílies que pitjor ho estan passant amb la crisi; continuar amb el servei de
teleassistència pels mes grans, adequar habitatges per a les persones amb dificultats
de mobilitat, bonificacions en diverses taxes per a persones aturades; destinar
recursos a polítiques actives d’ocupació i a formació de persones en atur per donarlos una nova oportunitat laboral, un Pla Integral de l’Habitatge per abordar tots els
aspectes que hi tenen a veure amb la vivenda; fer front a les conseqüències de la
pobresa energètica; fons, beques i material per a nens i nenes de famílies
necessitades; posada en marxa de centres d’aliments i menjadors socials, l’ampliació
de les beques de menjador escolar, el manteniment de les subvencions a les escoles
bressol, en definitiva, un ampli ventall de polítiques que posen de manifest que des
dels municipis, construïm i preservem l’estat del benestar, lluitant des de la proximitat,
i moltes vegades sense el necessari suport d’altres administracions tot i tenir
aquestes les competències.
Les properes eleccions municipals del 24 de maig de 2015 seran el moment per
signar un nou contracte social amb els nostres veïns i veïnes i per posar en valor la
tasca i la vocació municipalista dels diferents partits i coalicions que s’hi presentaran.
Creiem que és de justícia reivindicar en aquestes, les accions dels ajuntaments i
d’avaluar la tasca, amb números i fets a la mà, el programa i els projectes que des del
territori han desenvolupat alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, el món local en
general, en favor de la ciutadania, per continuar transformant i construint Catalunya
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des dels seus pobles, viles i ciutats.
Ara més que mai, el municipalisme s’ha de associar al què representa. Garantia de
cohesió social, respecte a les llibertats i els drets humans, equitat i universalitat en la
prestació dels serveis, convivència, desenvolupament i radicalitat democràtica.
Som conscients de l’estratègia per part d’alguns partits d’esquivar els temes que
realment preocupen a la ciutadania, de no parlar de la crisi, de les necessitats de les
persones i de com resoldre els problemes específics de les ciutats, el govern de les
quals, és el que realment es posarà en joc en les eleccions municipals.
Les eleccions municipals han de ser el moment d’avaluar als representants dels
ciutadans i ciutadanes als ajuntaments pel seu bon govern municipal i per la
proximitat als problemes de la gent. Per posar xifres a les paraules, per explicar els
fets reals i per evidenciar que la nova política passa per ser cada dia més útils a la
ciutadania, estant a peu de carrer, al seu costat, des de la proximitat, amb una
administració més oberta, més transparent i més participativa, amb les persones com
a prioritat i protagonistes.
Les eleccions locals no haurien de ser cap primera volta de cara a d’altres eleccions
que han d’arribar, ni servir per debatre temes sobre els quals, els ajuntaments no
tenim cap competència ni gestió. Aquest fet desvirtuaria el que realment s’està
decidint per part de la ciutadania en les eleccions municipals. Quin ha de ser el partit
o coalició responsable de governar la ciutat, de prioritzar accions i recursos, com
s’han de prestar i administrar els serveis que per llei tenen assignats el governs locals
durant els proper quatre anys.
Per tot l’anterior, el grup municipal del PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 14 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Fernández, García, Castro, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; amb 10 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
amb 1 vots d’abstenció del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Reivindicar el paper dels ajuntaments d’arreu de Catalunya que
malgrat les dificultats han estat capaços de posar en marxa polítiques per fer front
al principal problema de la ciutadania: la crisi econòmica i les seves terribles
conseqüències socials. I han demostrat que, des dels ajuntaments és possible
generar instruments per solucionar els problemes immediats de la gent.
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b) Sotmetent-se a votació l’acord SEGON es produeix un empat de 12 vots a favor
dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Fernández, García,
Castro, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICVE, Sr. Esteve; 12 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; i amb 1 vot d’abstenció del representant d’EUiA, Sr. Salmerón. De
conformitat amb l’article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple, repetida la votació
persisteix l’empat amb el mateix resultat i aquest es dirimeix amb el vot de qualitat
de l’Alcaldessa a favor de l’aprovació d’aquest acord SEGON.
SEGON.- Comprometre’ns que la campanya electoral que precedirà les eleccions
municipals del proper 24 de maig de 2015 ha de servir, fonamentalment, per a
que els candidats dels diferents partits i coalicions que es presentin, facin les
seves propostes programàtiques per al govern de la ciutat en els propers 4 anys, i
no altres debats que no competeixen a l’àmbit municipal, que els ciutadans ja
tindran l’ocasió de valorar en propers comicis. Els ciutadans i ciutadanes
necessiten saber que faran per ells, pels seus barris i per la seva ciutat els seus
futurs governants.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 14 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Fernández, García, Castro, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; amb 10 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
amb 1 vots d’abstenció del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acords al membres del Consell Social de Ciutat
de L’Hospitalet, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 27, 28 i 29, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, em sembla que la Sra. Esplugas, Sr. Cañizares, molt bé, doncs vostè mateix.
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SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Yo hablaré de la moción 147, que para quien no lo sepa, va
sobre las víctimas del atentado de Kenia, explicar que lo del título es porque es el
lema que se utilizó en internet, por dos razones. Primeramente por el recuerdo a las
víctimas, a las 147 víctimas de ese atentado y en segundo lugar, porque, bueno, por
un cierto sentido de protesta si cabe, ante el silencio mediático que tuvo ese
atentado.
Esta moción no es otra cosa que un sencillo, un sencillísimo homenaje a las víctimas
de un atentado que apenas cabe en los medios y que es especialmente doloroso por
dos razones. La primera y quizás más obvia, es porque a estos chavales de Kenia los
han matado por ser cristianos y esa es la escusa oficial que se ha dado, la segunda y
esta es la más trágica si cabe, es que estos chicos son estudiantes, son jóvenes y los
jóvenes representan el futuro, en este caso, de ese país.
No me quiero imaginar cómo debe ser estar en una clase y que entren unas personas
con escopeta y se líen a tiros. El fanatismo tiene muchas caras, hace unos meses
estábamos aquí condenando los atentados de Charlie Hebdo en Francia, en este
caso la escusa era la libertad de expresión, pero esto me recuerda mucho,
muchísimo, a unos atentados que sucedieron hace ahora cuatro años, bueno, hace
casi cuatro años por estas fechas en el 2011, cuando una persona entro en un centro
en Noruega, en el cual había 85 jóvenes de una formación política, dando un curso
de formación, y también se lió a tiros y acabó con sus vidas, en ese caso la escusa
fue ideológica.
En España conocemos muy bien lo que es el dolor que causa el terrorismo, el
fanatismo islamista se cobró un 11 de marzo casi 200 vidas, el fanatismo de ETA se
ha cobrado a lo largo de su historia un millar de vidas casi y, en cualquier caso, de lo
que hoy estamos hablando aquí es de una matanza de jóvenes y en este caso con
motivos religiosos, y siendo yo el concejal más joven de esta ciudad no querría
terminar el mandato municipal sin hacer este sencillo homenaje, como ustedes verán
en el redactado de la moción, es muy parecido al de la declaración institucional que
aprobamos en el caso de Charlie Hebdo y esto ha sido deliberado con el objetivo de
buscar la mayor neutralidad política en este tema, para conseguir el mayor acuerdo.
Muchas gracias.

Essent les 20.00 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Muy bien, para la siguiente moción la Sra. Bas.
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SRA. BAS
Sí, gracias. Bueno, desde el Partido Popular, ahora que viene ya el buen tiempo, el
verano, y que brillará el sol y las radiaciones solares nos inundarán, pues no
queremos que los niños se quemen y entonces lo que pedimos es que se proteja, en
los parques públicos, la zona infantil.
De hecho el 24 de julio de 2012, ya presenté en este mismo Pleno una moción para
que se estudiase la posibilidad de instalar toldos en los parques infantiles, de manera
progresiva y a medida que se fueran reformando o haciendo nuevos parques. Esa
moción fue aprobada en Pleno, con lo cual espero que si ya hace casi tres años que
se está estudiando el tema, pues ahora ya puede ser que lo tengan claro.
Por este motivo últimamente también se ha hecho el parque de La Serpiente, se ha
remodelado todo, ese parque ha costado 1,8, es decir, casi 2 millones de euros y veo
que en la zona infantil no se ha puesto ningún toldo y no sé ni si está previsto, pero
que, vaya, que el precio de ese toldo puede ser ínfimo comparado con todo lo que se
han gastado en esa zona.
Por lo cual, presentamos otra vez la moción, pero esta vez no pedimos que se
estudie, ya está estudiado, que se instalen los toldos en los nuevos parques infantiles
que se construyan en la ciudad, así como en los ya existentes de manera progresiva,
para proteger a los niños del calor del sol y de las radiaciones solares. Gracias.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. Díez Crespo, té vostè la paraula per a la següent moció.

SR. DÍEZ
Y la última moción, la moción número 29, hace referencia al servicio de atención
telefónica. Dentro de poco se va a implantar en este Ayuntamiento el número de
teléfono 010, para que los ciudadanos no tengan que optar entre varios números
para ponerse en contacto con este Ayuntamiento, para realizar dudas o para resolver
cualquier tipo de gestión.
Actualmente está en fase de pruebas y lo que pedimos en la moción es que este
servicio no sea gravoso para el ciudadano, es decir, que o bien las llamadas al 010
de Hospitalet sean gratuitas o bien que tengan el coste de una llamada local, que no
pase como pasa en el Ayuntamiento de Barcelona, que aplica unas tarifas de 37
céntimos por el establecimiento de llamada y un coste de 89 céntimos por minuto.
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SRA. PEREA
Per al posicionament, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies. Iniciativa per Catalunya Verds votarem favorablement a la moció dels 147
assassinats, entenem, però volíem puntualitzar algunes qüestions. La més absoluta
repulsa a aquesta mostra de terrorisme, primer per cadascuna de les víctimes, crec
que els 147 joves que van morir, eren 147 somnis, projectes, molts d’ells havien
treballat anys per pagar-se aquests estudis i eren l’aposta, crec, de tota una família
per donar estudis a aquests joves, per tant, són aquestes vides les que s’ha emportat
el terrorisme.
Aquests terroristes també val a dir que són mestres de la manipulació mediàtica i, per
tant, nosaltres no els podem legitimar i a vegades amb el llenguatge que utilitzem els
legitimem, seguint el seu llenguatge, no són Estat Islàmic, ni representen l’islam, ni
tan sols yihad, estem parlant de terrorisme pur i dur.
Pel que fa al darrer paràgraf de la seva moció, crec que hem d’evitar el que pugui
semblar guerres de religió, una confrontació entre orient i occident, i aquest paràgraf
se situa, vostès situen aquest assassinat en aquest terreny i volen confrontar una
Europa com espai de pau amb la barbàrie exterior, tot el que està fora d’Europa,
especialment a l’Àfrica, com la barbàrie.
Per altra banda, volem dir que “no es oro todo lo que reluce”, perquè hi ha milers
d’europeus, com ja saben vostès, doncs que s’han sumat al DAES i, per tant, en
aquest sentit, a tot arreu, “en todos sitios cuecen habas”.
Per una altra banda, també volíem comentar que les primeres víctimes d’aquest
conflicte, d’aquest terrorisme, son els propis musulmans, no sols per les víctimes que
puguin haver de sang, sinó precisament pel segrest del seu projecte, dels seus
costums, de la religió en mans del terrorisme.
I també li volia dir que, evidentment votem a favor de la moció pels acords, però
també els hi volíem situar dues contradiccions que vostès tenen en aquesta moció.
Per un costat, recordin que Al Qaeda es va crear gràcies a la intervenció d’Estats
Units a la frontera entre l’Afganistan i el Pakistan, quan van crear i impulsar les
escoles coràniques, van crear els talibans, per fer fora la invasió rusa de l’Afganistan,
primera.
Segona, la intervenció d’Estats Units, amb els “palmeros” inclosos el Sr. Aznar, a la
guerra de l’Irak, doncs el seu fruit ha estat el caos absolut a l’Irak, un país que, els hi
recordo, l’escolarització era gratuïta dels 3 fins a la Universitat, abans de la guerra.
I l’última intervenció dels Estats Units també amb els “palmeros de turno”, doncs ha
provocat un caos a Líbia absolut, doncs que patirà Europa.
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Per tant, la primera contradicció, vostès ara es queixen de l’Estat Islàmic, es queixen
de totes aquestes situacions, però els hi recordo que vostès han donat suport a les
polítiques d’Estats Units que han creat tots aquests vespers al món.
I, per altra banda, els hi recordo una altra contradicció, ara vostès estan afligits i
comparteixo que és absolutament real i sincera la seva aflicció pels 147 joves
assassinats, però també els hi vull dir que aquests 147 joves eren candidats també a
migrar cap a Europa i potser algun hagués arribat a la nostra ciutat i potser algun
hagués rebut el fulletó que vostès estan repartint en aquests moments a la nostra
ciutat, doncs aquest fulletó que jo considero racista, en aquest sentit, en el que diu
que aquests joves que podien haver vingut a la ciutat, millor que no muntessin un
negoci a la nostra ciutat.
Per tant, aquestes són les contradiccions que els hi volia donar.
Respecte a la segona moció, la dels parcs infantils, votarem favorablement, crec que,
bé, que compartim la moció i em consta que s’ha encarregat, evidentment, l’ombra
corresponent al parc de La Serp, després el responsable així ho explicitarà.
I després, respecte de la tercera moció, ens abstindrem, perquè creiem que és un
tema que s’haurà de resoldre a la propera legislatura, crec que és un tema que
encara no està madur com per decidir quina de les tres tarifes en aquests moments,
doncs s’ha de dictaminar i crec que novament ens posaríem en “camisa de once
varas” si decidíssim ja el que passarà d’aquí a uns quants mesos quan hi hagi uns
altres companys i companyes en aquest Consistori.

Essent les 20.10 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta,

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, sobre la primera moción, votaremos a favor, por
supuesto, estamos totalmente de acuerdo en la repulsa y en la condena a estos
atentados, como no puede ser de otra manera, pero como se ha dicho también, una
moción que al lado de eso, al lado de esa afirmación, de esa repulsa humanitaria a
esos tremendos atentados que se han producido, que se están produciendo todos los
días en esta zona en conflicto, que no venga acompañada de una reflexión sobre las
causas y sobre nuestra responsabilidad.
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Digo la nuestra, de todo occidente y de los ciudadanos y las ciudadanas del Estado
Español como aliados y como miembros de la OTAN y aliados del gobierno de
Estados Unidos en conflicto, yo creo que no sería justo, porque entre las causas del
avispero y del tremendo caos que se ha sembrado en esta zona del mundo, tiene que
ver claramente la intervención neocolonialista, con intereses exclusivamente
geopolíticos, liderada por Estados Unidos, y no solamente aplaudida, sino con la
participación activa de gobiernos como el nuestro, los que están sembrando el
absoluto caos en una enorme zona en conflicto, que la misma OTAN en estos
momentos y la ONU, admite que no saben cómo controlar.
Y sin denunciar tampoco la actitud absolutamente irresponsable, por pasiva, de la
Unión Europea, que ha renunciado definitivamente a ser una unión política y se está
mirando con absoluta distancia una zona en conflicto tan cercana y con
consecuencias también tan dramáticas, no sólo en aquella zona, sino para el resto
del mundo.
También situar a este nivel la reflexión, me lo recordaba antes por whatsapp y lo que
tienen las nuevas tecnologías, una vecina que está en el Pleno, la T.J. que todos
conocemos, y es verdad, el recuerdo a las 700 personas que han muerto estos días
en el mar Mediterráneo, dirán que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí
que tiene que ver una cosa con la otra, de qué manera a la desesperada están
huyendo de esa zona hacia Europa, pues ciudadanos y ciudadanas de África y de
Asia que están huyendo de esa situación, en la que nosotros hemos sido cómplices y
responsables de esa situación.
Por tanto, la condena, por supuesto, y la denuncia también, para ser justos y para
prevenir y empezar a actuar para resolver el fondo del conflicto.
En la segunda moción nos abstenemos y nos abstenemos por dos razones, primero
por la literalidad del acuerdo sobre los toldos o no toldos, nosotros creemos, y a
menos que nos aceptaran la enmienda y votaríamos a favor, lo que se debe
garantizar en el diseño de las zonas infantiles es la sombra, no hablar de toldos o no
toldos, porque la mejor sombra es un árbol de hoja caduca, que en invierno permite
que haya el sol de invierno y que en verano hace sombra. Por lo tanto, esa es la
mejor planificación, planeamiento y diseño urbanístico para los parques, por tanto, si
somos rigurosos, creemos que debería hablar de sombra y no de toldos.
Y también porque somos conscientes, porque lo hemos vivido también, en el caso
concreto del parque de La Serp, en nuestra etapa como concejales de distrito, que ya
en las reuniones que hicimos de participación con los vecinos y las vecinas de esa
zona, ya salía el tema como una posible eventualidad que ocurriría en el futuro y en
las reuniones de participación con técnicos del Ayuntamiento, de urbanismo, ya se
veía que eso podía ocurrir precisamente porque los árboles seguramente no tuvieran
la sombra necesaria para abarcar toda la zona y, como ustedes saben, se ha
ampliado, y ya en aquellas reuniones el compromiso del Ayuntamiento, en honor a la
verdad, ya era el compromiso de los propios técnicos, el vamos a darnos tiempo para
ver cómo funciona el parque y si al final la sombra de los árboles no es necesaria,
pues evidentemente tiene que funcionar y tiene que colocarse el toldo o lo que sea.
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Por eso nos abstenemos a menos que la moción, pues en lugar de hablar de toldos,
hable de árboles o de sombra en general, pues estaríamos de acuerdo.
Y la última moción, la votamos en contra, porque negamos la mayor, nosotros
creemos que no tiene por qué, como mínimo creemos que debe haber un debate
sobre si tiene que haber un 010 o no, nosotros hemos estado en contra en estos
momentos de que exista un 010, incluso en la Junta de Gobierno, cuando éramos
parte del Gobierno, porque creemos que no es necesaria una externalización de la
atención telefónica en estos momentos y todavía menos que el coste de eso lo acabe
pagando el ciudadano con el coste de la llamada y, por tanto, si estábamos de
acuerdo en que haya una unidad, una unificación del servicio de atención telefónica
en una única centralita o en un único servicio, pero no necesariamente eso tiene que
ser a través de un servicio del 010, una externalización en la práctica.
Por tanto, negamos la mayor sobre eso y, por tanto, es otro elemento, otro debate
más que queda para el siguiente mandato, para la siguiente legislatura, a resolver, si
ha de ser o no un 010 esa unificación de los servicios telefónicos del Ayuntamiento.

Essent les 20.15 hores, abandona la sessió el Sr. Daniel Ordóñez González, regidor
del grup polític municipal de Plataforma per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Per part de Plataforma per Catalunya.

SR. SÁNCHEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Plataforma per Catalunya votará a favor de las tres
mociones.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Convergència i Unió.

SR. MONRÓS
Sí, per Convergència i Unió jo respondré a la 27 i a la 29. Quant a la moció per
recordar que 147 no és sols un número, davant d’aquesta moció presentada pel Partit
Popular compartim l’ànima amb la qual es proposa, condemnem tota forma de
terrorisme o qualsevol acció que atempti contra la llibertat i la vida de les persones.
Dit això, tot i votar a favor, considerem que els acords que proposa aquesta moció i la
temàtica de la qual es tracta, no estan a l’abast de l’Ajuntament de l'Hospitalet.
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Quant a la 29, la moció relativa al servei integral d’atenció telefònica d’aquest
Ajuntament, com a administració més pròxima al ciutadà, considerem que
l’Ajuntament de l'Hospitalet ha de facilitar el màxim possible tots els tràmits que han
de fer els ciutadans. És per això que sobreentenem que la determinació del cost
econòmic del servei integral d’atenció telefònica de l’Ajuntament, a través del 010, es
farà intentant que el cost que ha de suportar el ciutadà sigui el mínim possible,
considerem que si aquest servei té un cost massa elevat, l’efecte podria ser
contradictori. Votem a favor de la moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo parlaré de la 28, del posicionament sobre els parcs
infantils. Efectivament, en el disseny dels espais de jocs on la permanència dels
infants és perllongada, s’ha de preveure i trobem recomanable, la instal·lació d’arbrat
o estructures adients que mitiguin l’acció solar, evitant-los d’una exposició en excés.
Per tant, votem a favor de la moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup socialista, Sr. Belver.

SR. BELVER
Perdó, sí, jo faré el posicionament sobre les mocions 27 i 28, i la companya Mercè
Perea el farà sobre la del 010.
Respecte a la moció 27, votarem favorablement i dit això, fer alguna esmena, algunes
coses s’han dit, intento no repetir res del que s’ha plantejat, però algunes jo crec que
són rellevants. Per exemple es parlava de l’atemptat, es parla a la moció de
l’atemptat contra Charlie Hebdo i recordar que aquell mateix dia 2000 persones van
ser massacrades a les ciutats de Baga i Doron Baga a Nigèria, per Boko Haram, que
d’allò pràcticament als “telediarios”, diguéssim, no van informar, va sortir en una
notícia aproximadament d’un minut, un minut i mig, mentre que el que es veia de fons
eren les imatges dels líders occidentals caminant pels carrers de París, com a
protesta per l’atemptat contra els valors occidentals. Ningú mostrava els supervivents
de la massacre de Borno, caminant kilòmetres sobre cadàvers com a reivindicació de
la seva pròpia vida. Això a les televisions occidentals no es va recollir.
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Evidentment, el que ens planteja la moció, la massacre, l’assassinat de 147 nois i
noies a Kenia, a la universitat, on van ser assassinats sense cap tipus de raó perquè
sí i perquè algú va decidir que volia i podia posar fi a la seva vida, creiem que això
significa masses coses a la nostra societat i que hem de recuperar, hem de ser
capaços de transmetre, no només imatges a través d’una antena parabòlica al voltant
del món, sinó que també s’han de traslladar valors, s’ha de traslladar que la vida és
un valor sense el qual no es pot desenvolupar cap projecte, sigui el que sigui. Per
tant, crec que des del món occidental masses vegades ens mirem massa a nosaltres
mateixos, tot el que passa a casa nostra ens sembla increïble, fonamental, d’una
rellevància increïble, i el que passa una mica més lluny té una importància relativa.
Fa pràcticament un any, en aquest mateix plenari, portàvem una moció reclamant
l’alliberament de les nenes que havien estat segrestades per Boko Haram, en aquell
moment estava allò en boca de tothom, tothom feia aquella reclamació, un any
després ningú se’n recorda, però aquelles nenes continuen estant en parador
desconegut i no sap ningú que ha sigut d’elles. Per tant, votem favorablement en
aquesta moció.
La moció que fa referència als parcs infantils, diguéssim, votem favorablement a
l’engròs, diguéssim, jo estaria d’acord amb el que plantejava el Sr. Salmerón, el que
és important és que parlem d’ombra, de sol, de ser capaços d’adaptar-nos al medi.
Quan la Sra. Bas plantejava, escolta, vam presentar una moció perquè es mirés i
demés, això és el que hem estat fent, no tots els llocs són iguals, no totes les
solucions poden ser exactament iguals.
Per exemple, al parc de La Serp sí que estava previst i està previst, posar una ombra,
allà no és possible posar arbres que ens donin ombra en una determinada orientació,
perquè a l’altra orientació el mateix edifici del carrer Segòvia és el que donarà l’ombra
a la zona de jocs infantils, però sí que a la resta, allà aniria fantàstic una fila d’arbres,
no pot ser perquè a sota hi ha un pàrquing, una de les intervencions que hem fet
precisament en aquesta obra, ha sigut justament aquesta, arreglar les humitats i les
filtracions del pàrquing, flac favor faríem si ara vinguéssim i tornéssim a plantar arbres
per rebentar la tela asfàltica.
Per tant, el que posarem, estem mirant de cóm solucionar per posar i esperem posarho immediatament, una estructura lleugera que ens permeti donar ombra, com a
mínim a determinades hores i, fins i tot, estàvem mirant la possibilitat que pugui ser
de posar i treure, per poder-la posar en època d’estiu i treure-la en època d’hivern,
perquè a l’època d’hivern sí que ens agrada el sol, clar, les coses normalment no són
tan fàcils. Per això li dic, votem favorablement a l’engròs, per dir-ho d’alguna manera,
sense entrar en matisos i continuarem evolucionant en la idea de tenir aquestes
possibilitats.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Perea, per a la número 29.
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SRA. PEREA
Sí, molt breuement, en aquest cas el posicionament del grup socialista serà de vot en
contra de la moció i els hi explicaré molt ràpidament. Ahir el Sr. Belver presentava en
el Consell de Ciutat el grau de compliment de l’eix cinquè, que és l’eficiència de
l’administració pública i en aquest moment el govern municipal pot dir que hem assolit
un compliment d’un 88%, gairebé un 89%, en l’assoliment d’aquelles accions que ha
implicat refer, després de les esquitzades de la crisi i d’altres administracions, a
l’organització municipal. Tot per què, per garantir que l’administració tingui un tracte
directe, proper i eficient amb el ciutadà.
Per això hem emprés algunes accions i entre elles el que diuen vostès del 010 i els hi
diem que no de forma prudent, no és que no a la moció, senzillament és que estem
en una fase de gestió tècnica, d’observació dels fluxos de trucades, saben que estem
fent, en aquest període, estem millorant l’atenció ciutadana d’una forma transversal,
d’una forma directa, aglutinant, sumant, línies telefòniques, el que permet una millor
atenció a la ciutadania.
El que hem fet és demanar la sol·licitud a la Secretaria de Telecomunicacions, perquè
la ciutat de l'Hospitalet pugui tenir un 010, però ara el que cal, i ho deia el Sr. Esteve,
hem de ser prudents, perquè això, en tot cas, serà el proper Consistori qui ho acabi
de determinar, però evidentment ha d’haver-hi un treball previ per part dels tècnics,
per tant, un posicionament en aquest moment a favor d’una determinada opció, doncs
crec que no seria prudent.
I, a més a més, hem de tenir en compte que s’ha de fer una valoració global de tots
els serveis de l’Ajuntament, no podem fer peticions particulars, sempre beneficioses
quan estem a l’oposició, però que a l’hora de plantar cara a les dificultats, doncs es
mira cap a una altra banda. Creiem que hem de fer una gestió integral, una atenció
integral a la ciutadania, garantint que els serveis els hi arriben, que hi ha un
“feedback” entre l’organització i el ciutadà, evidentment, de millora.
I, insisteixo, jo els hi demanaria prudència, esperem-nos en tot cas al proper
Consistori i, evidentment, al treball dels tècnics. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si hi ha alguna intervenció més, sinó passaríem al següent apartat, el de
Convergència i Unió.

Essent les 20.25 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Daniel Ordóñez González,
regidor del grup polític municipal de Plataforma per Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 27, 28 i 29; adoptant-se
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els següents acords:

MOCIÓ 27.-

PARA RECORDAR QUE 147 NO ES SOLO UN NÚMERO.

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:

El pasado 2 de abril el terrorismo yihadista volvió a manifestar su odio y su
intolerancia asesinando a 147 personas y dejando más de 500 desaparecidos tras su
asalto a la Universidad de Garissa en Kenia.
La masacre perpetrada por el grupo terrorista Al Shabab sucede apenas unos meses
después de que en Europa sufriéramos el horror y la sinrazón de París y supone el
mismo desprecio a la vida. Los que ayer atentaban contra la libertad de expresión,
hoy atentan contra la cultura y contra el progreso. La matanza de los estudiantes en
Kenia es la peor expresión del fanatismo yihadista.
Valores como el cristianismo, la tolerancia, la libertad de expresión, o la convivencia
se han convertido en el objetivo de quienes pretenden imponer el terror en una guerra
constante fuera y dentro de nuestras fronteras. El yihadismo radical y violento asfixia
a muchas sociedades en el mundo y representa una grave amenaza contra la paz
internacional y a la seguridad nacional.
Somos conscientes que las ideologías que justifican la violencia para imponerse
representan una amenaza contra las sociedades, contra el derecho a la vida y contra
la libertad de los ciudadanos que quieren vivir en una democracia abierta y plural.
La Unión Europea es un espacio de paz, democracia y libertad que trabajará siempre
contra la violencia y el sectarismo y, aunque hoy sabemos que diez mil europeos se
han sumado a la yihad, somos más conscientes que nunca de que los valores que
representa la democracia, la libertad, la justicia social, la fraternidad y la solidaridad
prevalecerán sobre el fanatismo y el terrorismo.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal del PP propone al Pleno la adopción de
los siguientes acuerdos:
Primero.- Manifestar nuestra más rotunda condena al atentado terrorista del pasado 2
de abril de 2015 en la Universidad de Garissa.
Segundo.- Reconocer que la violación de los derechos esenciales como la vida, la
integridad física o psíquica y la libertad de expresión son violaciones graves que
atentan contra las libertades individuales y más fundamentales de las personas y no
han de tener cabida en ninguna sociedad.
Tercero.- Expresar el apoyo a las autoridades keniatas y alentar a los gobiernos
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europeos a seguir cooperando en la lucha contra el terrorismo internacional.
Cuarto.- Dar traslado a los grupos municipales y a la prensa municipal en televisión,
digital y periódico.
Quinto.- Dar traslado a los miembros del Consell de la Ciutat.

MOCIÓ 28.-

SOBRE LOS PARQUES INFANTILES DE LA CIUDAD.

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; del representant de PxC, Sr. Sánchez; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís
Esteve Garnés; i amb 1 vot d’abstenció del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón
Muñoz; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

Dado que la ciudad de L’Hospitalet está comprometida con la calidad de los servicios
a las personas y a las familias.
Considerando que el Ayuntamiento tiene el compromiso de impulsar un modelo de
ciudad en el que prevalece la dimensión humana.
Teniendo en cuenta que hay que adecuar los espacios públicos para los niños y sus
familias.
Dado que los parques infantiles de nuestra ciudad son el espacio urbano donde los
niños y sus familias disfrutan de sus momentos de ocio.
Dado que presentamos al Pleno del 24 de julio del año 2012 una moción pidiendo
que se estudiase la posibilidad de instalar en los nuevos parques infantiles de la
ciudad, o en los ya existentes a medida que se fuesen remodelando, de manera
progresiva, unos toldos que protejan del calor y de las radiaciones solares, tal como
ya han hecho otras ciudades.
Considerando que dicha moción fue aprobada en Pleno, por lo cual se entiende que
habiendo transcurrido casi tres años desde que hicimos esta petición, el tema tiene
que estar ya más que estudiado.
Teniendo en cuenta que el cumplimiento de las mociones aprobadas en Pleno
beneficia la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones.
Considerando que hay plazas públicas como la de la Carpa, en Can Serra, o delante
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del mercado de Collblanc, que tienen instaladas carpas protectoras sobre los bancos,
creemos que los niños también necesitan protección del sol, sobre todo durante los
meses de verano en los que las radiaciones solares son más intensas.
Dado que hay parques infantiles como el de la Plaza de la Cultura o el de la calle
Campoamor con calle de Caterina Albert, al lado de la vía del tren, ambos en
Bellvitge, sólo por citar un par de ejemplos, que están a la intemperie y sin ningún tipo
de protección, por lo que en los próximos meses de verano los toboganes y
columpios se calentarán de manera que se podrán utilizar poco.
Teniendo en cuenta que el Parque de la Serp ha sido recientemente remodelado, con
un coste de 1,8 M. de euros y tristemente se ha obviado instalar un toldo sobre el
parque infantil, cuyo coste sería ínfimo comparado con el gasto que se ha empleado
en reformar la plaza.
Es per este motivo que el Grupo Político del PPC presenta al Pleno del Ayuntamiento
la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Que se instalen toldos en los nuevos parques infantiles que se construyan
en la ciudad, así como en los ya existentes, de manera progresiva, para proteger a
los niños del calor del sol y de las radiaciones solares.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a los Grupos Políticos representados en el
Consistorio y a las Entidades, AMPAS y Asociaciones relacionadas con la Infancia.

MOCIÓ 29.- RELATIVA AL SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN TELEFÒNICA
DE ESTE AYUNTAMIENTO. Ha estat rebutjada amb 14 vots en contra dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant
d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; amb 11 vots a favor dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Sr. Sánchez; i amb 1
vot d’abstenció del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; assistents presents
en el moment de la votació.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, número 30, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Monrós, no, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, el grup municipal de Convergència i Unió retirarem aquesta moció i no hem volgut
fer-ho amb anterioritat, perquè volíem tenir l’oportunitat en el Ple d’agrair a la Sra.
Mercè Perea, responsable de l’Àrea, l’atenció que ha tingut amb aquest grup
municipal d’informar-nos de les actuacions que en aquest sentit ja estaven
desenvolupant per part de l’equip de govern. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, doncs passaríem al següent apartat que és el de Plataforma per
Catalunya.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 30; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 30.- PER A L’IMPULS DE LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES
SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL.
(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de Plataforma
per Catalunya, número 31, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, como dice el título, la moción reclama una cosa
bastante simple, que es que la gente que esté en paro, pues tenga preferencia a la
hora de actuar como miembro de las mesas electorales. Entendemos que con una
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situación de paro de alrededor del 20%, pues bueno, en la situación que se nos da o
como está hecha la Ley, es que la gente que va a las mesas electorales, pues se les
asigna una pequeña dieta de alrededor de unos 60 euros.
Entendemos que hay mucha gente que no quiere ir a las mesas electorales, si les
toca en el sorteo, como hemos hecho hoy, y no van, pues bueno, pueden incurrir en
penas de cárcel de tres meses a un año o multas de 6 a 24 meses. Entendemos que
como existe esa situación y aparte es que es muy habitual que la gente no quiera ir a
las mesas electorales, entendemos que haya otra gente que en caso de necesidad y
no le toque, sí quiera ir. Entonces hay mucha gente que 60, alrededor de estos 60, 62
euros que se les da por acudir a una mesa electoral, pues mucha gente desearía que
le tocase.
Por tanto, como además es una dieta, que no es algo que se tenga que hacer un
contrato, ni nada por el estilo, pues no crearía ningún tipo de incompatibilidad, pues
con el cobro de una prestación por desempleo o algo así. Entonces, obviamente es
una cosa que desde un Ayuntamiento, pues no tenemos competencia directa para
hacerlo, pero entendemos que es una moción creada con buena voluntad para que la
Ley se pudiese cambiar y se pudiese adaptar a las realidades sociales, en este caso
la realidad social de un desempleo tan alto, pues creemos que sería una manera
obviamente no de amortiguar esa situación, pero toda pequeña ayuda que se le dé a
la gente que esté en paro, pues estaría bien.
Essent les 20.30 hores, abandonen la sessió la Sra. Mercè Perea Conillas, regidora
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i les Sres. Meritxell
Borràs i Solé i Annabel Clar i López, regidores del grup polític municipal de
Convergència i Unió.

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

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds votarem en contra d’aquesta
moció, com ha estat tradició en aquests quatre anys i no farem cap excepció en el
darrer Ple de la legislatura, per tant, votem en contra de qualsevol moció que
presenta Plataforma per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, nosaltres votem en contra de la moció, no neguem
que segurament està ben intencionada, però pensem que el dret a participar d’unes
eleccions democràtiques o d’unes eleccions, és un dret i és una obligació de tothom i,
per tant, jo penso que tot i estar segurament, insisteixo, ben intencionada, jo crec
que, pensem que el que ens obliga és a participar a tothom de les eleccions i, per
tant, em recorda la moció, de fer-se un canvi legislatiu en aquest sentit, doncs allò
que fèiem, no sé, que em sentit moltes vegades a d’altres èpoques, que hi havia
terratinents i cacics i demés, que pagaven alguna cosa a l’Estat per lliurar-se de la
mili o per lliurar-se de la bula, molt més abans, a l’església, per exemple.
Per tant, és una obligació de tothom i, per tant, no val allò que no vull anar, és una
obligació i, per tant, és la construcció de la nostra democràcia encara molt immadura,
doncs necessita de la participació de tothom. I una altra cosa, evidentment, és el greu
problema de l’atur, que ha de tenir d’altres solucions i que no es resol pagant-li un dia
de sou a aquests aturats, es resol amb reformes estructurals d’aquest sistema, per
generar ocupació. Però pensem que tothom tenim dret i tenim l’obligació de
participar, si així ens toca per sorteig, en una mesa electoral.

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

Essent les 20.33 hores, abandona la sessió el Sr. Senen Cañizares Martin, regidor
del grup polític municipal del Partit Popular.

SR. MONRÓS
Sí, per part de Convergència i Unió ens abstindrem en aquesta moció, tot i que
entenem que la finalitat i el fons de la moció és lloable per intentar fer front o pal·liar
el tema, però entenem que aquesta no és la solució que els aturats mereixen, els
aturats el que mereixen és optar a un lloc de treball i per això hi ha d’altres mesures.
I, a més a més, xoquem amb la legalitat vigent, vull dir, hi ha un sorteig i el que no
podem fer és que aquest sorteig només sigui per uns aturats, quins aturats s’ho
mereixen, quins aturats no s’ho mereixen, els que cobren una prestació contributiva,
els que no cobren una prestació contributiva, entraríem en una història legal
complicadíssima. Entenem la finalitat positiva d’aquesta moció, per això ens
abstenim, tot i entenent que la solució pels aturats no passa ni molt menys per aquí,
sinó per d’altres mesures que des de l’Ajuntament també es poden impulsar per
afavorir, activar el treball, però que no són motiu de parlar-ne en aquesta moció.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Bien, la idea que nos propone Plataforma per Catalunya es correcta y, como aquí se
ha dicho, creo que tiene buena intención, pero también, como se ha manifestado, es
de difícil llevar a la práctica. Como se ha dicho, la participación como miembro de una
mesa electoral no solamente es un derecho, es que también es una obligación. Y
también es difícil saber a través del censo electoral, si una persona está o no está en
situación de paro. Por todo ello, insisto, tiene buena intención, pero nosotros nos
vamos a abstener, porque vemos que tiene una gran dificultad para llevarse a cabo.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa. Nosotros, el grupo municipal socialista, votaremos en contra
de esta moción y votaremos en contra un poco por el compendio de muchas de las
cosas que aquí se han dicho. Participar en las mesas electorales forma parte del
ámbito del desarrollo democrático de este país, es una obligación, es un derecho, y
creemos que esa obligación, ese derecho, no se puede circunscribir en un momento
determinado a las personas en situación de desempleo.
Dicho eso, entendemos que esas personas merecen, sería adecuado que tuvieran
una mayor prestación, reivindiquemos eso, pidamos eso, pero no para dar salida a un
sistema, no pervirtamos otro. Es decir, si las prestaciones por desempleo tienen que
ser mayores, pues defendamos eso, planteémoslo, hagamos lo que tengamos que
hacer para defender esas posiciones, pero que eso no sea a costa de pervertir el
sistema democrático.
Porque el sistema democrático nos haría algo tan peculiar como que el sorteo que
hemos hecho justo al iniciar este Pleno, en lugar de hacerlo en el Pleno del
Ayuntamiento, lo tuvieran que hacer en una oficina del SOC, que es donde tienen el
censo de parados, porque en el censo o en el padrón municipal, evidentemente la
situación de ocupación no está incorporada, con lo cual, no sólo habría que modificar
la Ley orgánica del régimen electoral general, sino que me parece que unas cuantas
más, para poder llegar hasta ese fin. Pero sobretodo, porque creo que es una
obligación y un deber democrático la participación activa, ya sea como sufragio
activo, como sufragio pasivo, pero la participación activa en las elecciones, en este
caso, formando parte de las mesas, creo que no es pertinente.
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Decirle, por ejemplo, que este Ayuntamiento, ya desde hace unos cuantos años, lo
que sí que hace es que los representantes, los llamados representantes de la
administración, hay una buena parte de ellos que se reserva la posibilidad de que
esos representantes de la administración, se hace una selección y una formación,
para que sean ellos los que hagan esa función, con lo cual ahí, en esa parte que si
que no tiene que ver con ese funcionamiento de las mesas electorales, que no va por
sorteo, para que nos entendamos, entre el conjunto del censo electoral, eso sí que
allí se hace, como le digo, en esta ciudad, desde hace unos cuantos años.

Essent les 20.35 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Meritxell Borràs i Solé, regidora
del grup polític municipal de Convergència i Unió.

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

SR. ORDÓÑEZ
Sí, para ser bastante breve. Òbviament Sr. Monrós, no és la solució, òbviament ningú
diu que donar-li una dieta de 60 euros a un aturat sigui la solució, però entenem que
era una mesura i l’esperit és ajudar a la gent en tot el que es pot, òbviament no
parlem de les solucions en aquest tema. Aquí també s’ha dit que és la prestació de
l’atur, el subsidi, hi ha moltes coses més, però entenem que tot el que sigui ajudar
sempre està bé.
Sr. Belver, no pasaría nada si el sorteo se hace en el SOC y no se hace en el
Ayuntamiento, o sea, no creo que esto fuese precisamente el problema, pero me
parece que estaba bastante bien y que se entendía bien, no creo que quieran decir
que, aquí se ha planteado, que la gente que esté en el paro es la que tiene que ir a
las mesas electorales, simplemente se dice que se les dé una prioridad a aquellos
que quieran estar, por tanto, no es algo, como decía el portavoz de Esquerra Unida,
de aquello de que pago por estar o por no estar, aquí no hay una libertad de que
alguien pague o no, es al revés, es la gente que quiere y necesita, quien tendría
prioridad, o sea, sería precisamente el argumento contrario del que usted planteaba,
no sé si de forma equivocada o intencionadamente al revés.
Y por último, decir también Sr. Belver, que nos alegramos que existan esas plazas
reservadas, pero también lo podrían hacer con los notificadores, que por quince días,
pues bueno, se llevan 1.000 euros y entendemos que eso, pues se tendría que poder
gestionar de alguna manera para poderlo cambiar o que este Ayuntamiento o a nivel
de Ley, se pueda cambiar. Por tanto, al final el espíritu de esto era intentar cambiar
una Ley, una Ley con la cual no estamos de acuerdo, por tanto, más allá, obviamente
no era un planteamiento de decir, bueno, hay que hacer esta medida o la otra medida
en concreto, pero bueno, el espíritu era precisamente ayudar, aunque sea de una

…/…

121

forma pequeña, a la gente que tuviese necesidad y que encima quisiese hacerlo,
porque no sería obligatorio.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ha quedat clar el posicionament de tots els grups polítics, passaríem a les
dues mocions d’Esquerra Unida i Alternativa.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 31; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 31.- PER DONAR PREFERÈNCIA ALS ATURATS COM A MEMBRES DE
LES MESES ELECTORALS. Ha estat rebutjada amb 14 vots en contra dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; del representant
d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve
Garnés; amb 2 vots a favor dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i
amb 7 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez,
Esplugas i Bas; i dels representants de CiU, Srs/es. Monrós i Pérez; assistents
presents en el moment de la votació.

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal d’Esquerra
Unida i Alternativa números 32 i 33, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Salmerón.

Essent les 20.40 hores, abandonen la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup polític municipal del Partit Popular i el Sr. Daniel Ordóñez González, regidor del
grup polític municipal de Plataforma per Catalunya.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín. En primer lloc, saludar a les famílies de les persones encausades
i que estan condemnades pel Tribunal Suprem, saludar-les, que estan aquí en el Ple,
una salutació i un agraïment.
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Bé, en aquesta moció, com vostès saben, el passat 17 de març el Tribunal Suprem
va anul·lar l’absolució dels ciutadans que el juny de 2011 van encerclar el Parlament
en el marc de la mobilització contra els primers pressuposts antisocials del govern
d’Artur Mas, que havia dictat l’Audiència espanyola.
Atès que aquesta decisió del Tribunal Suprem contra una sentència exculpatòria
implica la condemna a vuit d’aquests ciutadans a tres anys de presó.
I donat que es dóna la circumstància que quatre de les vuit condemnades tenen un
vincle amb aquesta ciutat, dos han nascut a l'Hospitalet, un d’ells és veí i de l’altre la
seva mare hi treballa, una d’elles és filla d’una treballadora d’aquest Ajuntament i el
quart treballa també a l’Hospital de Bellvitge.
El nostre grup polític considera que aquesta sentència s’emmarca dins d’una
campanya profunda de criminalització dels moviments socials que protesten contra
l’ofensiva retalladora de drets i llibertats, com hem pogut comprovar en d’altres casos.
El mes passat parlàvem també del cas de l’Isma i el Dani.
Al nostre entendre, l’acció d’encerclar el Parlament va suposar un símbol de protesta
política davant dels responsables de la crisi, i de denúncia democràtica, perquè en
moltes ocasions els governs estan al servei d’aquests abusos, i d’esquenes al poble i
inclús als compromisos electorals que havien pres, com ha passat recentment amb el
govern del Partit Popular i amb el govern de Convergència i Unió.
L’acció, al nostre entendre, no pretenia que el Parlament no actués, com diu la
resolució del Tribunal Suprem, com diu la sentència, ans al contrari, la protesta
reclamava, precisament, la sobirania real, volia impedir que el Parlament es
converteixi en mer instrument del poder econòmic i financer.
I és per tot això que el nostre proposa avui al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels
següents acords:
En primer lloc, condemnar la decisió del Tribunal Suprem i demanar la seva
rectificació. I en segon lloc, donar trasllat d’aquest acord a les persones implicades i
les seves famílies, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, al
Departament de Presidència, al Ministerio de Justicia del Govern espanyol i als grups
polítics del Parlament de Catalunya.
Ja sabem que aquest acte és un acte polític, en el cas de ser aprovada, doncs és un
acte polític, que no ha de tenir una connotació legal, perquè no és així, però entenem
que simbòlicament, políticament, un Ple com el nostre, amb quatre d’aquestes
persones amb arrels o relacions amb la nostra ciutat, ha de fer costat a qui en un
moment determinat van estar o vam estar també, encerclant el Parlament i reclamant
una sobirania real, que resideixi realment en la ciutadania i no en el poder financer.
I la segona moció, és una moció en defensa de la República, una moció que per
tradició sempre el nostre grup polític, doncs porta en el mes d’abril a aquest Ple,
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creiem que l’única mort és l’oblit i, per tant, defensem la vigència de la República i
dels valors de la II República.
Aquesta Constitució, la de la República, va plasmar, al nostre entendre, entre d’altres,
el principi d'igualtat dels ciutadans i ciutadanes davant la llei, en proclamar l’Estat
Espanyol com una república de treballadors de tota classe que s'organitza en règim
de llibertat i de justícia, entre d’altres, també tenia reflectit el valor del principi de
sobirania popular, establia el sufragi universal per a homes i dones majors de 23
anys, en economia la propietat privada va quedar subjecta als interessos de
l'economia nacional, es va constituir un Estat integral, compatible amb l'autonomia
dels pobles i les regions de l’Estat Espanyol, el principi de laïcisme i diferents valors
que eren presents en aquella Constitució i que creiem que avui en dia són encara
totalment vigents i reclamem la seva vigència.
La II República va promoure l'avanç en la transformació de la nostra societat, en la
defensa de les llibertats individuals i col·lectives, i en la consecució de la justícia
social.
Aquest sistema democràtic va acabar, com tots sabem, amb la derrota en la Guerra
Civil per donar pas a més de 40 anys de franquisme, de foscor, de repressió i a una
dictadura criminal.
El 14 d'abril ha de ser una data per reivindicar els valors republicans i reclamar el
nostre dret a escollir el cap d’Estat, així com també per fer un homenatge a tots els
alcaldes i regidors dels ajuntaments d'aquell període.
És per tot això que el nostre proposa a l’Ajuntament en Ple que l’Ajuntament
reivindiqui la vigència dels valors republicans com la sobirania popular, la igualtat, la
justícia social, el laïcisme o la plurinacionalitat de l’Estat. I, segon, que l’Ajuntament
de l’Hospitalet reclami el dret de la ciutadania a escollir lliurement el seu cap d’Estat.
I, per últim, traslladar aquests acords a les entitats de la nostra ciutat i a les
associacions memorialistes i republicanistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs per al posicionament, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds votarem favorablement a les
dues mocions i volíem fer alguns comentaris respecte a la moció de la sentència del
setge al Parlament. Crec que cal denunciar que el Tribunal Suprem, doncs hagi emès
una sentència política sobre una protesta en la que van participar milers de ciutadans
i creiem que és una sentència política en lloc de jutjar uns fets concrets.
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La decisió del Suprem és una interpretació cada vegada més restrictiva de les
llibertats públiques, per tant, creiem que el que és important per aquest Tribunal i fins
i tot pel govern, no era buscar si algú havia comès un delicte o una agressió, sinó
condemnar la protesta, el fet de protestar, i això és el que s’ha volgut amb aquesta
sentència.
Creiem que la sentència és el preàmbul del que significarà la plena aplicació de la
Llei mordassa, una Llei que criminalitza els moviments socials i els drets de
manifestació i expressió, una Llei més pròpia del franquisme que d’un sistema
democràtic i una Llei que des de diversos àmbits internacionals s’ha denunciat i
posaré només tres exemples.
Amnistia Internacional, doncs la directora adjunta del Programa per Europa, ha
manifestat que era un dia fosc per Espanya, ja que aquesta reforma representa un
atac múltiple a tot un seguit de drets. Experts de l’ONU en drets humans, a finals de
febrer, van exhortar Espanya a rebutjar el projecte de reforma legal que consideren
que amenaça en violar els drets fonamentals a la llibertat d’expressió i de
manifestació. El New York Times, en l’editorial de la passada setmana, definia la Llei
mordassa espanyola, com un retorn als dies foscos del règim de Franco i insta a la
Comissió Europea a actuar amb rapidesa per condemnar la nova Llei.
Per tant, insisteixo, aquesta decisió del Tribunal Suprem és el preludi del que pot fer
el govern i el que pot fer la Justícia amb una reforma com la Llei de la mordassa.
I respecte a la segona de les mocions, no m’estendré, compartim l’esperit de la moció
en defensa de la República i, per tant, en aquest sentit, votarem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part de Plataforma per Catalunya.
Essent les 20.45 hores, abandona la sessió el Sr. Antonio Bermudo Ávila, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. SÁNCHEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Plataforma per Catalunya votarà en contra de las dos
mociones.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió.
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SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. És referent a la moció de condemna a la decisió del Tribunal
Suprem d’anul·lar la sentència exculpatòria, l’altre moció la farà el meu company, el
Josep Lluís Pérez Fort.
Mirin, nosaltres no jutjarem la sentència, la respectarem o la respectem, i mirin, jo en
aquest cas no parlaré per referència, parlaré pel que em va tocar viure, pel que em va
tocar viure, fins que no vaig arribar al cordó que feien els mossos d’esquadra, des de
perseguida i el que vulguin i sort vaig tenir de poder-hi arribar, perquè d’altres
companys no van tenir la mateixa sort, sap?
I potser el que ha sortit més per la televisió és una jaqueta pintada, però jo conec dos
casos molt més greus que aquests, un va ser un company cec que li van treure el gos
pigall i va ser amenaçat i va ser greument acorralat i, per tant, en aquest sentit, poca
broma. I l’altre d’una companya del Parlament que anàvem juntes i sempre m’ha
quedat una cosa, perquè jo vaig agafar un camí i ella un altre, i ella va patir
vexacions, per tant, poca broma, no va ser un tema menor.
I allà es pretenia que no entréssim, si volen negar la major, ara neguin-la, però allà es
pretenia que no entréssim, que els que érem representants de la gent d’aquest país,
no poguéssim, doncs assumir les nostres responsabilitats. Per tant, jo no sé si la
sentència és justa o no és justa, no seré jo qui la jutgi, ja li dic jo, no seré jo qui ho
jutgi, però tampoc menystindré el que va passar en aquells dies en l’entorn del
Parlament, aquell dia a l’entorn del Parlament, i allò va ser francament un element
gens positiu per aquest país i, per tant, escoltin, aquí no ens hi trobaran, nosaltres
votem en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la següent moció, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. La moció en defensa de la República, que plantegen, la
número 33, des de Convergència i Unió compartim i tenim presents els valors
republicans que vostè cita a la seva moció, com són la sobirania del poble, la igualtat,
la justícia social i l’elecció del cap d’Estat, per exemple. Però vostè cita com un valor
del republicanisme la plurinacionalitat de l’Estat, aquest és un valor nou que vostè
afegeix, que per exemple a la República francesa, mare de les repúbliques, no ho
contempla, ni la República espanyola tampoc el va contemplar de facto, perquè
nosaltres érem el problema català. Entenem que a Catalunya s’ha obert un procés
per una gran part de les forces polítiques, amb l’objectiu de plantejar un nou estat i al
final seran tots els catalans els que determinaran si ho volen i quin serà el model i
forma política. Per tant, respectant aquesta decisió del poble, nosaltres ens abstenim
en aquesta moció.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, la Ley es igual para todos los ciudadanos y quien
vulnera la Ley debe ser castigado conforme a ella. El Parlamento es la sede de la
voluntad popular y cualquier acción que pretende impedir el ejercicio de esa voluntad
popular, representado en los parlamentarios que están en ella, no puede ser apoyada
por ningún demócrata. Todos pudimos ver por la televisión lo que estaba pasando y
pudimos ver que los que estaban allí rodeando el Parlamento, no estaban ejerciendo
ningún derecho, sino una coacción hacia los representantes elegidos por el conjunto
de los ciudadanos. Y yo me solidarizo con lo que ustedes pasaron allí, no hay nada
por encima de la Ley, porque sin Ley, Sr. Salmerón, no hay nada. Por tanto, votamos
en contra de su propuesta.
Y respecto a la moción en defensa de la República, es una moción recurrente, o sea,
cada mes de abril nos traen la misma moción, con los mismos argumentos, por tanto,
el voto del Partido Popular también es recurrente, voto en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part...
S’escolten crits entre el públic.
A ver, por favor, Sr. Belver, Sr. Bonals.

SR. BONALS
Bé, respecte a la moció número 32, m’agradaria donar lectura a la declaració del Ple
del Parlament de 15 de juny de 2011, que segons tinc entès tots els grups polítics li
van donar suport, excepte la CUP:
“El Parlament de Catalunya, la institució que representa el poble català, és l'expressió
de la voluntat popular manifestada a les urnes i està al servei de les llibertats i dels
valors democràtics i de convivència en un estat de dret.
Per això, rebutgem rotundament les agressions i les coaccions que han sofert els
representants del poble català, els treballadors de la institució i els representants dels
mitjans de comunicació, i també rebutgem l'intent d'aturar el Parlament, amb el
benentès que, fidels a la democràcia, entenem que no pot acceptar-se de cap de les
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maneres que res ni ningú pugui aturar el treball d'un parlament democràtic com el
nostre i les sessions que hi estiguin convocades.
Volem agrair la feina de totes aquelles persones que amb el seu esforç i
professionalitat han fet possible el desenvolupament del Ple, treballadors, mitjans de
comunicació social i especialment l'esforç de les forces i cossos de seguretat per tal
de garantir la integritat de les persones que havien d'accedir al Palau del Parlament.
I, finalment, la democràcia garanteix que es puguin defensar plantejaments ciutadans
d'acord i de discrepància política dins i fora del Parlament, però mai des de la coerció
i la violència.”
El grup municipal socialista està plenament identificat amb aquesta declaració i en
base a aquest pronunciament que ja vam tenir en el Parlament de Catalunya i el que
fem avui, nosaltres no li podem donar suport a aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver, per a la número 33.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. La tradició política i cultural del PSOE al llarg de la història
sempre ha estat republicana, de fet en el debat que es va produir a l’any 1978, en el
debat de la Constitució, la nostra posició, en aquell moment, va ser de defensa
d’aquesta història, d’aquesta tradició cultural i política, però el Partit Socialista va
aprovar i va recolzar la Constitució com l’expressió d’un marc jurídic que ens
incorporava a la llibertat, a la democràcia i a l’estat social i de dret. Aquesta
Constitució va consagrar la monarquia com una forma d’Estat, tot això era a l’any
1978.
Per tant, entenem que la societat ha evolucionat, jo no sóc d’aquells que pensa que
quan es va aprovar la Constitució resulta que hi ha més gent que no la va aprovar o
que no la va votar, que els que la van votar i que ja l’hem de canviar, perquè si no tots
els països del món estarien cada 25 anys canviant la Constitució i no cal, ara bé, sí
que és cert que segurament 45 anys després i tal i com es va fer i en les condicions
sociopolítiques que a l’any 1978 hi havia en aquest país, sortint d’una dictadura i
intentant entrar en una democràcia, segurament sí que val la pena fer-li una revisió.
I no tant per impulsar ara el canvi de model d’Estat d’avui per demà, on en aquest
moment entenc que hi ha un fort consens en el conjunt d’Espanya en defensa o que
se sent còmode amb l’actual estatus d’Estat que ens atorga la Constitució, per tant,
dic que entenent que no ha de ser ni la prioritat, ni la primera prioritat de l’Estat, i
menys en aquests moments que em sembla que altre feina tenen fonamentalment en
el Congrés dels Diputats, i apel·lant a aquest sentit històric, cultural, polític del Partit
dels Socialistes, donarem suport en aquesta moció.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

Essent les 20.55 hores, s’incorporen a la sessió el Sr. Antonio Bermudo Ávila, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, el Sr. Senen
Cañizares Martín, regidor del grup polític municipal del Partit Popular i el Sr. Daniel
Ordóñez González, regidor del grup polític municipal de Plataforma per Catalunya.

SR. SALMERÓN
Sí, molt breu, per algunes respostes. Bé, la moció, la primera moció, no hem d’oblidar
que parla d’un recurs, d’una sentència del Tribunal Suprem, després que l’Audiència
Nacional ja va absoldre als inculpats en aquells fets. Per tant, jo no parlaré dels fets,
perquè estem parlant de la situació que es genera després que el Tribunal Suprem
recorri una sentència ja ferma de l’Audiència Nacional. I aquella sentència ja parlava
de l’excepcionalitat dels fets, no negant la gravetat, com deia la resolució del
Parlament, la gravetat dels fets, però sí que reconeixia l’excepcionalitat del moment
polític que s’estava vivint i això actuava d’una manera, diguem-ne, exculpatòria i
d’alguna manera per no acabant condemnant a aquestes persones, a aquestes
ciutadanes de la nostra ciutat algunes d’elles.
Perquè no hem d’oblidar, jo no nego la major, però no obvio les raons polítiques de
fons i el context polític d’aquell moment, d’aquells moments, i l’enorme indignació
d’aquell moment, del 2011, després que en el 2010, com vostès saben, o en el mateix
2011, perdó, com vostès saben, també hi va haver, doncs aquella reforma de la
Constitució que exigir la Unió Europea per pagar el deute, van haver-hi totes les
retallades socials, que van venir totes en cadena des del govern de l’Estat i el govern
autonòmic, totes aquelles retallades en aquells primers pressupostos antisocials, que
després hem vist les conseqüències que han tingut en el desmantellament de la
sanitat pública catalana, que veiem cada dia en el nostre país o en quina situació de
crisi estan col·locant a l’educació pública en el nostre país o el sistema de pensions.
Per tant, hi ha raons polítiques que estaven, diguem-ne, explicant la indignació
d’aquella ciutadania, que va sortir, no només aquell dia, sinó molts altres dies, i en
aquell context, evidentment, hi van haver segurament comportaments, segurament
no, van haver comportaments totalment rebutjables, però la situació d’excepcionalitat
política no la podem negar. I al cap d’aquests anys, del 2011 fins ençà, quatre anys
després, no només hem vist les conseqüències d’aquelles retallades, com s’ha
incrementat la pobresa en el nostre país, aquí estan les dades i els informes que
tenim cada any de les administracions públiques sobre la pobresa infantil, hem vist
també la pobresa energètica o hem vist també aquests anys com “al calor” d’aquelles
retallades, avui hi ha més desigualtats que fa quatre anys.
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I també hem vist aquests anys, doncs casos, també han vingut aquests anys, el Sr.
Bárcenas, el Sr. Rato, el Sr. Blesa, el cas Pujol, i podríem continuar, casos que avui
en dia encara no tenen sentència i del que estem avui protestant és perquè hi ha
quatre persones que per protestar, tenen tres anys de presó, i avui en dia senyors,
com diu la sentència del jutge Ruz, està demostrat que van saquejar fons públics i les
arques de l’Estat i van robar-nos a tothom amb una actitud de corrupció organitzada,
com diu la mateixa sentència del jutge Ruz, encara no tenen sentència, hi ha quatre
persones que van protestar i que tenen una sentència, una condemna, de tres anys
de presó. No nego els fets, però parlem de proporcionalitat de la Llei, perquè quan la
Llei no és proporcional, no és una Llei justa, Sr. del Río, si la Llei no és proporcional i
la Llei no és per tots igual, no és una Llei justa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, si no passaríem a les mocions
d’Iniciativa per Catalunya Verds.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 32 i 33; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 32.- DE CONDEMNA DE LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM
D’ANUL·LAR LA SENTÈNCIA EXCULPATÒRIA DE L’AUDIÈNCIA PELS FETS
DEL 15 JUNY DE 2011. Ha estat rebutjada 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, Diez, Esplugas i Bas; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez;
i del representant de PxC, Sr. Sánchez; i amb 2 vots a favor del representant d’EUiA,
Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés;
assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 33.-

EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa 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; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del
representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; amb 5 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas i Bas; i del representant de
PxC, Sr. Sánchez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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El 14 d'abril es van complir 84 anys de la proclamació de la II República, el primer
règim democràtic de la nostra història que va instaurar un veritable Estat de Dret i va
proclamar la primera constitució democràtica d'Espanya.

Aquesta Constitució va plasmar el principi d'igualtat dels ciutadans i ciutadanes
davant la llei, en proclamar Espanya com “una república de treballadors de tota
classe que s'organitza en règim de Llibertat i de Justícia”, el principi de sobirania
popular, estableix el sufragi universal per a homes i dones majors de 23 anys, en
economia la propietat privada va quedar subjecta als interessos de l'economia
nacional, es va constituir un “Estat integral, compatible amb l'autonomia dels
Municipis i les Regions”, el principi de laïcisme “l'Estat, les regions, les províncies i els
Municipis, no mantindran, afavoriran, ni auxiliessin econòmicament a les Esglésies,
Associacions i Institucions religioses”, a més es va reconèixer matrimoni civil i el
divorci així com l'ensenyament primari laic, gratuïta i obligatòria, i es reconeix la
llibertat de càtedra, asi com la instauració de l'estatut d'autonomia de Catalunya i
altres comunitats.

La II República va promoure l'avanç en la transformació de la nostra societat, en la
defensa de les llibertats individuals i col·lectives, i en la consecució de la justícia
social.

Aquest sistema democràtic va acabar amb la derrota en la Guerra Civil per donar a
més de 40 anys de franquisme, de repressió i una dictadura criminal.

El 14 d'abril ha de ser una data per reivindicar els valors republicans, i reclamar el
nostre dret a escollir el cap d’Estat, així com també per fer un homenatge a tots els
alcaldes i regidors dels ajuntaments d'aquell període.

Per tot això el grup polític d'EUIA proposa al Ple de l'Ajuntament de L’Hospitalet,
sotmet a la consideració del Ple l'aprovació dels següents

ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament de l’Hospitalet reivindica la vigència dels valors republicans
com la sobirania popular, la igualtat, la justícia social, el laïcisme o la plurinacionalitat
de l’Estat.
SEGON.- l’Ajuntament de l’Hospitalet reclama el dret de la ciutadania a escollir
lliurement el seu cap d’Estat.
TERCER.- Traslladar aquests acords a les entitats de la nostra ciutat ,i a les
associacions memorialistes i republicanistes de Catalunya.
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INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds, número 34, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Aquesta moció és com el resum, el corol·lari de totes les
actuacions que des del departament de Salut, en els darrers quatre anys, doncs han
vist com a la nostra ciutadania els afectava.
I, en aquest sentit, hem vist que les retallades acumulades des del 2010 en els
pressupostos de la Generalitat de Catalunya, han situat la despesa en salut en el
nostre país a nivells de fa 9 anys, a 1.100€ per persona, per tant, ens han retornat a
l’any 2006, pressupostàriament parlant.
S’estan carregant els efectes d’aquestes retallades sobre les esquenes dels
professionals: cinc mil llocs de treball menys al sistema sanitari, un 20% professionals
dels hospitals de l’ICS en precari, encadenant contractes d’un dia, d’una setmana.
S’ha vist la reducció dels horaris d’atenció a la meitat dels CAP de Catalunya, la
retallada d’un 90% de les substitucions de jubilacions o baixes, mentre que a l’any
2010 hi havia 1.153 substituts als CAP, l’any passat van haver 121.
S’ha vist també al llarg d’aquests quatre anys, la reducció de més de 2.000 llits als
hospitals de Catalunya, llits públics, lògicament, del 2010 al 2013 s’han reduït 2.000
llits.
Desenes de persones esperen 3 i 4 i 5 dies als boxs o als passadissos d’urgències i
cal dir que no és un col·lapse puntual, com a vegades s’acostuma a dir, sinó que els
professionals denuncien que fa mesos que viuen aquestes situacions
permanentment.
Els successius intents, també s’han succeït, els intents d’afeblir i desmantellar l’ICS,
amb la voluntat de desmembrar-lo en consorcis diversos pel territori, començant per
Lleida. I sobretot, per substituir el dret públic pel dret empresarial privat en la salut.
Ens estan venent una reducció de llistes d’espera quirúrgiques darrerament, que s’ha
fet sense incrementar professionals ni quiròfans als hospitals públics, diuen, sinó
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tensionant al màxim els recursos existents i sobretot, i aquesta és la barbaritat,
derivant molt més cap al privat, 21.000 operacions més, 16.000 de les quals han estat
derivades a centres privats, la meitat a centres amb ànim de lucre.
Això ha implicat l’augment del prestamisme laboral emparat, pretesament, per les
fórmules d’aliances estratègiques o projectes de gestió compartida, metges de
cirurgia ortopèdica i traumatologia del Clínic operen al Sagrat Cor, o tota una planta i
metges del Taulí destinada a activitat de la Clínica del Vallès, o el cas més conegut
del Clínic i el Barnaclínic.
Això és contrari al sentit comú i a qualsevol criteri d’eficiència i s’intenta donar
cobertura a la confusió d’interessos públics i privats que faciliten que la sanitat
privada es nodreixi dels recursos públics.
La Plataforma Unitària Gent Gran denuncia que el model adoptat d’atendre les
persones amb malalties cròniques avançades, traspassa a les famílies la
responsabilitat de la cura en procés terminal, en lloc d’atendre-les en centres
sociosanitaris, evidentment això no és l’adequat en la majoria dels casos.
Els professionals de la salut mental alerten també que la degradació progressiva en
els serveis, hospitalitzacions més curtes, menys atenció psicoterapèutica, més
medicalització, doncs fa minvar la qualitat de la salut al nostre país.
Per tot això, aquest Ajuntament ha aprovat moltíssimes mocions, solament en aquest
mandat una vintena de mocions, davant la repercussió de les polítiques del
departament de Salut a la nostra ciutat.
El Ple del Parlament, en una sessió mantinguda el 19 de març de 2015, va censurar,
amb els únics vots en contra de Convergència i Unió, aquestes i altres polítiques
dutes a terme pel departament de Salut, perquè han provocat la degradació dels
serveis sanitaris de titularitat pública i la reducció de la qualitat assistencial, han reduït
l’accessibilitat i l’equitat a partir de retallades de pressupost i de recursos fins a punts
inassumibles, han precaritzat les condicions de treball dels professionals dels serveis
sanitaris i han incrementat la confusió en el sistema, de manera que han fet cada cop
més subsidiari l’interès públic respecte del privat i han afavorit aquells qui fan negoci
amb la salut de les persones. En aquesta i anteriors mocions, s’instava el Govern a
aturar el procés de creació del Consorci Sanitari de Lleida o bé el projecte VISC+.
Atès que el Conseller de Salut, en comptes de complir el mandat del Parlament de
Catalunya, s’està prodigant als mitjans de comunicació insistint en la bondat de les
seves decisions, acusant els contraris de mentiders o de fer primar els interessos de
partit fragmentant el país, i seguint endavant, el Conseller segueix endavant tant amb
la creació del Consorci Sanitari de Lleida, com en el projecte VISC+, amb l’argument,
entre altres, que el mandat del Parlament no tenia termes clars.
Doncs bé, el Parlament de Catalunya, que per si algú ho ha oblidat és la peça central
en el nostre autogovern i representa el poble de Catalunya, davant la contumàcia del
Conseller, la insistència del Conseller, ha refermat la demanda en termes ben clars,
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instant el Govern a frenar el procés de creació del consorci de Lleida de manera
immediata i, en tot cas, com a màxim, que l’aturi l'endemà de la publicació de la
moció en el BOPC.
Per tot això, el grup polític d’Iniciativa per Catalunya Verds proposen en aquest Ple
els següents acords:
Primer, refermar el posicionament de l’Ajuntament de l’Hospitalet en defensa de la
salut pública i sumar-nos a la censura del Parlament de Catalunya a les polítiques
dutes a terme pel departament de Salut.
Segon acord, donar suport als grups parlamentaris que proposen la reprovació del
conseller Boi Ruiz, com a màxim exponent d’aquestes polítiques.
I tercer i darrer acord, exigir el compliment de les mocions aprovades pel Ple del
Parlament de Catalunya, en concret la paralització del procés de creació del consorci
de Lleida i el projecte VISC+, esperant, evidentment, que aquesta aturada, doncs
aturi possibles processos posteriors que afectessin directament a la nostra
ciutadania. Gràcies.

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

Essent les 21 hores, abandona la sessió el Sr. Alfons Bonals Florit, regidor del grup
polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. SALMERÓN
A favor de la moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Nosotros, a diferencia del portavoz de Iniciativa, no somos
tan sectarios como él, por tanto, si compartimos el argumento, como es en este caso,
votaremos a favor.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Convergència i Unió, Sra. Borràs.

Essent les 21.05 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor
del grup polític municipal del Partit Popular.

SRA. BORRÀS
Gràcies, disculpin. Miri, nosaltres no votarem a favor d’aquesta moció, com es poden
imaginar, bé, no hi estem d’acord i seria ara, jo crec que, podríem dir, durant tots els
plens d’aquest mandat hem tingut una moció d’unes característiques semblants sobre
la taula, per tant, no em referiré als temes que ja hem discutit moltes vegades i que
hem parlat, perquè crec que seria cansador, francament i, per tant, no ho faré. Però sí
que hi ha un tema nou i en aquest sentit sí que m’agradaria fer-ne referència, que és
la sol·licitud de la paralització del procés de la creació del Consorci de Llei i el
projecte VISC+.
Miri, en aquest sentit nosaltres creiem, vostès poden estar en contra, lògicament, com
ho han dit i ho han demostrat, doncs nosaltres creiem que aquest projecte, que de fet
va començar, no en la nostra època, sinó en l’època del tripartit, aquest és un
projecte que respon a la possibilitat que dóna la Llei, la Llei que van aprovar vostès
quan estaven governant i, per tant, respon absolutament a la legalitat, punt número 1.
Punt número 2, l’impuls d’aquest tema el van fer vostès, sí que és veritat que
nosaltres l’estem mirant de dur a terme, punt número 2. Però punt número 3, això ara
està, en aquests moments, a exposició pública i és a partir d’aquí que veurem
veritablement si aquest rebuig que vostès en la moció, doncs posen que hi és d’una
forma absoluta, hi és o no hi és, serà a través precisament d’aquesta exposició
pública i les al·legacions que en puguin fer, doncs que en tindrem informació real del
tema.
Perquè si no, escolti’m, aquí és opinable, és opinable si en són molts, si en són pocs,
i creiem que la millor manera de gestionar és precisament fent-ho de forma de donar
transparència, de fer exposició pública, que tothom pugui dir la seva i, a partir d’aquí,
doncs prendre les decisions que siguin oportunes. És en aquest sentit que lògicament
nosaltres hi votarem en contra. Res més.

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

SR. DEL RÍO
A favor de la moción.
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SRA. ALCALDESSA
Per part del grup socialista, Sra. Dolors Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres també votarem a favor d’aquesta moció i tenia
raó el Sr. Esteve quan deia que aquesta moció ja l’hem plantejat aquí vint vegades,
sembla que ens estem cronificant amb la moció, tan cronificats com molts malalts i
suposo que per contagi el sistema de salut no és capaç d’anar més enllà, que és en
aquest moment el que li està demanant la ciutadania. I dic una cronificació d’una
manera continuada, perquè el desmantellament que estem patint tots és d’una
manera precisa, continuada, interessada i sobretot evident per part de tothom.
I és una llàstima, perquè de totes formes era l’únic sistema públic del que realment la
ciutadania se sentia molt satisfeta, potser de la resta de sistemes públics hi havia,
doncs una certa recança de vegades, però del sistema públic no, en aquest cas el de
sanitat. Bé, ara ja ni això, no tenim cap sistema públic dels qual la ciutadania, després
d’aquests anys de retallades continuades, es pugui sentir satisfet, segur i, a més a
més, atès. Val la pena dir que hores d’ara els únics que aguanten el sistema públic de
salut són el professionals de la sanitat, els professionals de la sanitat sí que cada
vegada guanyen menys, cada vegada treballen més i són els únics que estan
intentant pal·liar tots els dèficits que té el sistema.
I una cosa que sorprèn és que de manera continuada hi ha queixes, de manera
sistemàtica la ciutadania s’esvera i les úniques respostes que tenim en aquest cas del
conseller són, doncs això, anar continuant retallant l’horari dels CAP, retalla també el
percentatge molt elevat de les substitucions per jubilacions i per baixes, la reducció
de llits, no ens serveix la qüestió de l’atenció ambulatòria, tenim proves de
manifestacions que fan els ciutadans que posen en qüestió el que diu el conseller, les
noves dependències de l’Hospital de Bellvitge, en aquest cas les urgències,
continuen essent insuficients, no s’ha donat la situació que pensaven que només hi
hauria problemes quan hi hagués la grip, la grip ha passat, afortunadament, però
continuen havent-hi els mateixos problemes.
El centre de recuperació, de rehabilitació, de Bellvitge, que els veïns el van estar
reclamant durant vuit mesos, vuit mesos dia rere dia, en aquest cas volien que no
tanqués el centre d’atenció primària, es va tancar, es va prometre un centre de
recuperació fa dos anys i després de dia a dia durant vuit mesos, li puc assegurar que
jo també conec bé la reivindicació dels vuit mesos dia sobre dia, bé, hores d’ara
encara tenim la promesa que en algun moment això s’acabarà fent.
És cert que es continuen derivant d’una forma exagerada, les intervencions
quirúrgiques a les empreses, en aquest cas hospitals privats, m’és igual que hi hagi
conveni o no, i també és cert, perquè així ho diuen els ciutadans i ho veiem cada dia,
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que són excessivament remisos a l’hora d’enviar als socio-sanitaris, s’està dient
masses vegades a les famílies que siguin elles les que assumeixin aquell malalt que
ja no pot continuar a l’hospital, perquè no té cap sentit, i que contractin per la seva
banda, tenim casos, tenim queixes i, a més a més, els hi podem mostrar.
I també sabem que en les situacions de més fragilitat, en les situacions on hi ha més
atur, doncs on hi ha menys ingressos, on no hi ha prestacions, on evidentment les
famílies estan patint, també és cert que la salut mental, doncs s’afebleix, i si sempre
la salut mental havia estat la ventafocs del sistema sanitari, hores d’ara fins i tot la
ventafocs ja se’ns està deprimint.
I podríem continuar, podem provar el que diem, tenim els casos que ens vénen, ens
diuen i què es pot fer, i nosaltres només pensem que això es pot canviar treballant,
lluitant i, evidentment votant també, però en qualsevol cas, hores d’ara nosaltres no
tenim cap resposta positiva en el sentit que s’intenti millorar aquesta situació. Llavors,
si pensen continuar en la mateixa línea, pensen rectificar, pensen fer alguna cosa,
pensen continuar afeblint el sistema, hores d’ara no hem vist cap, cap, cap senyal de
voluntat de canvi, sinó de acabar amb el sistema públic, que en això estan essent uns
experts, vam ser primers, abans que a la resta de l’Estat.

Essent les 21.10 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Alfons Bonals Florit, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, molt breu, per acabar agraint el suport de tots els grups, ha passat com en el
Parlament, absolutament tothom ha votat a favor, menys Convergència i Unió, i en tot
cas, jo crec que pocs consellers han aconseguit o uns quants, però en aquest cas el
que més ha aconseguit la unanimitat en contra ha estat el conseller Boi Ruiz en la
seva etapa en el govern de Catalunya. I, en aquest sentit, doncs està perventint la
Llei, a Lleida s’està venent els historials mèdics amb el programa VISC+. I, en tot cas,
era il·lògic que després de vint mocions i donat que aquesta era la darrera moció
d’aquesta legislatura, d’aquest mandat, doncs la dediquéssim a la impressionant tasta
sanitària, dit amb ironia, evidentment, que ha fet el Sr. Boi Ruiz a Catalunya, per tant,
com a corol·lari, com a resum, com a compendi, de la seva nefasta acció i de la seva
contribució a la pèrdua de qualitat de la salut al nostre país, doncs li hem volgut
dedicar l’última moció d’aquest mandat. Gràcies.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 34; adoptant-se els següents
acords:
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MOCIÓ 34.- EN DEFENSA DE LA SALUT PÚBLICA I DE CENSURA LES
POLÍTIQUES DUTES A TERME PEL DEPARTAMENT DE SALUT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 22 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, 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 PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; del
representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; del representant d’ICV-E, Sr. Lluís
Esteve Garnés; i amb 3 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

Vistes les retallades acumulades des del 2010 en els pressupostos de la Generalitat
de Catalunya, que situen la despesa per càpita en salut a nivells de fa 9 anys: 1.100€
per persona.
Vist que s’estan carregant els efectes d’aquestes retallades sobre les esquenes dels
professionals: cinc mil llocs de treball menys al sistema sanitari, un 20% professionals
dels hospitals de l’ICS precaris (part d’ells amb contractes tipus ETT, encadenant
contractes d’un dia, una setmana...).
Vista la reducció dels horaris d’atenció a la meitat de CAPs de Catalunya, i la
retallada d’un 90% les substitucions de jubilacions o baixes (el 2010 hi havia 1.153
substituts als CAP, l’any passat, 121).
Vista la reducció de més de 2 mil llits de 2010 a 2013.
Vistes les desenes de persones esperant 3 i 4 i 5 dies a box o a passadissos
d’urgències per tenir llit per a ingressar. Col·lapse que no és puntual, per la grip com
s’acostuma a dir, ja que els professionals denuncien que fa mesos que viuen aquesta
situació.
Vistos els successius intents d’afeblir i desmantellar l’ICS, no només amb retallades
(13% en pressupost i en nombre de personal), sinó amb la voluntat de desmembrar-lo
en consorcis diversos pel territori, començant per Lleida, que eliminin el gran
competidor per la concertada que és l’ICS. I sobretot, per substituir el dret públic pel
dret empresarial privat, (menys transparència i control i menys exigències en
l’adequació als valors d’ètica, equitat i cohesió social que han de presidir l’acció dels
serveis de salut de finançament públic).
Vist que ens estan venent una reducció de llistes d’espera quirúrgiques, que s’ha fet
sense incrementar professionals ni quiròfans als hospitals públics, sinó tensionant al
màxim els recursos existents (retallats) i sobretot, derivant molt més cap al privat (21
mil operacions més, 16 mil de les quals derivades a centres privats. La meitat als
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centres amb ànim de lucre).
Vist l’augment del prestamisme laboral emparat, pretesament, per les fórmules
d’aliances estratègiques o projectes de gestió compartida. (Metges de cirurgia
ortopèdica i traumatologia del Clínic operant al Sagrat Cor, o tota una planta i metges
del Taulí destinada a activitat de Clínica Vallès, o el cas més conegut del Clínic i
Barnaclínic.
Atès que CCOO de Catalunya, davant el projecte d'instrucció sobre activitat sanitària
privada en centres del sistema sanitari públic (SISCAT), denuncia que és contrari al
sentit comú i a qualsevol criteri d’eficiència contractar activitat a mitjans aliens i
posteriorment pretendre fer activitat privada als propis per optimitzar recursos que
han quedat infrautilitzats. En definitiva, el projecte intenta donar cobertura a la
confusió d’interessos públics i privats que faciliten que la sanitat privada es nodreixi
dels recursos públics.
Atès que la Plataforma Unitària Gent Gran denuncia que el model adoptat d’atendre
les persones amb malalties cròniques avançades, que traspassa a les famílies la
responsabilitat de la cura en procés terminal en lloc d’atendre-les en centres
sociosanitaris, no és l’adequat en molts casos.
Atès que els professionals de la Salut mental alerten que la degradació progressiva
en els serveis (hospitalitzacions més curtes, menys atenció psicoterapèutica... més
medicalització); pèrdua del caràcter integral de l’abordatge, menys professionals, més
llistes d’espera i cap seguiment.
Atès que aquest Ajuntament ha aprovat, sols en aquest mandat, una vintena de
mocions davant la repercussió de les polítiques del Departament de Salut a la nostra
ciutat.
Atès que el Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de març de 2015, va
censurar (amb els únics vots en contra de CiU) aquestes i altres polítiques dutes a
terme pel Departament de Salut, perquè han provocat la degradació dels serveis
sanitaris de titularitat pública i la reducció de la qualitat assistencial, de l’accessibilitat
i de l’equitat a partir de retallades de pressupost i recursos fins a punts inassumibles;
han precaritzat les condicions de treball dels professionals dels serveis sanitaris i han
incrementat la confusió en el sistema de manera que han fet cada cop més subsidiari
l’interès públic respecte del privat i han afavorit aquells qui fan negoci amb la salut de
les persones. En aquesta i anteriors mocions, s’instava el Govern a aturar el procés
de creació del Consorci Sanitari de Lleida i el projecte VISC+.
Atès que el Conseller de Salut, en comptes de complir el mandat del Parlament de
Catalunya s’està prodigant als mitjans insistint en la bondat de les seves decisions,
acusant els contraris de mentiders o de “fer primar els interessos de partit
fragmentant el país”, i seguint endavant tant amb la creació del Consorci Sanitari de
Lleida i el projecte VISC+ amb l’argument, entre altres, que el mandat del Parlament
no tenia termes clars.
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Atès que el Ple del Parlament, que per si algú ho ha oblidat és la peça central en el
nostre autogovern i representa el poble de Catalunya; davant la contumàcia del
Conseller, ha refermat la demanda en termes ben clars, instant el Govern a frenar el
procés de creació del consorci de Lleida de manera immediata i, en tot cas, com a
màxim, l'endemà de la publicació de la moció en el BOPC.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-E) proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.-. Refermar el posicionament de l’Ajuntament de l’Hospitalet en defensa de
la salut pública, i sumar-nos a la censura del Parlament de Catalunya a les polítiques
dutes a terme pel Departament de Salut.
SEGON.- Donar suport als grups parlamentaris que proposen la reprovació del
conseller Boi Ruiz, com a màxim exponent d’aquestes polítiques.
TERCER.- Exigir el compliment de les mocions aprovades pel Ple del Parlament de
Catalunya en concret la paralització del procés de creació del consorci de Lleida i el
projecte VISC+
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i a les entitats de
Salut de la ciutat.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PUNT 35.PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT FEDERACIÓ AA.VV. DE
L’HOSPITALET, SOL·LICITANT INTERVENIR I EXPRESSAR L’OPINIÓ SOBRE EL
DOCUMENT “SALVEMOS LAS PENSIONES”, DE MAREA PENSIONISTA.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’entitat Federació AA.VV. de
l'Hospitalet, sol·licitant intervenir i expressar l’opinió sobre el document “Salvemos las
pensiones”, de Marea Pensionista, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, té la paraula el Sr. Piñar, un moment que li passen el micròfon.

SR. PIÑAR
Ante todo y sobretodo darles las gracias a todos y cada uno de los partidos políticos
por la amabilidad que han tenido de cedernos su turno para que tengamos uso de la
palabra. Por otra parte, decir que lamentamos las torpezas, no somos expertos en
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burocracia y mucho menos en administración de ayuntamientos, pero sí que vamos
aprendiendo poco a poco. Y aunque la toma de palabra en esta ocasión es
precisamente para reñirles a ustedes, señores de los partidos políticos, y en nombre
de la Federación y de la Comisión de Pensionistas y Jubilados de esta ciudad, paso a
hacer lectura de la intervención.
A todos los partidos políticos con representación municipal en el Ayuntamiento de
l’Hospitalet.
La Comisión de Pensionistas y Jubilados de l’Hospitalet, adherida a la Marea
Pensionista de Catalunya y en activa colaboración con las Asociaciones de Vecinos
que componen la Federación de l’Hospitalet, recogiendo el sentir de miles de
pensionistas, expresado en las múltiples asambleas realizadas en nuestra ciudad,
queremos manifestar nuestra más profunda decepción producida por el ínfimo interés
mostrado por todos los partidos con representación en nuestro Ayuntamiento, salvo
honrosas excepciones, por el documento de Marea Pensionista, titulado SALVEMOS
LAS PENSIONES, que les fue entregado a principios del mes de marzo a todos y
cada uno de los partidos, con la intención de que manifestasen su opinión sobre las
reivindicaciones que los pensionistas expresan en dicho documento y con el ánimo
de que fuera de utilidad para los programas electorales de las diversas candidaturas.
Ante el silencio y la falta de respuesta y para facilitar la comprensión de nuestras
demandas, se optó por presentar una intervención en este Pleno de hoy, en cualquier
caso resumir en 5 minutos dichas demandas es imposible. Todo esto nos lleva a
pensar que nuestro Ayuntamiento valora muy poco a los más de 50.000 pensionistas
de l’Hospitalet, un colectivo que con su trabajo durante años ha contribuido a
engrandecer esta ciudad, ese colectivo que a costa de muchos sacrificios, siendo
apaleados en las comisarias franquistas, encarcelados durante años o incluso
perdiendo su vida para alcanzar la libertad, la democracia y el ejercicio del sufragio
universal y que gracias a lo cual estamos a punto de poder ejercer una vez más.
Que ahora, cuando los pensionistas están viendo perder poder adquisitivo, año tras
año, con pagas que no superan los 700€, con ridículos aumentos del 0,25% en las
pensiones, con las que en un elevado porcentaje han de mantener a hijos y nietos
que son víctimas del paro, los desahucios, la crisis, etc. Y cuando, por todo ello, estos
pensionistas pretenden que su Ayuntamiento escuche sus demandas y propuestas,
se encuentran con el silencio, cuando no el desprecio, o con cinco minutos.
Luego, durante la campaña electoral que está a pocos días, como siempre se les
pedirá con énfasis, desde todos los frentes, el voto a este menospreciado colectivo,
eso además de instarles a que acudan en masa a los mítines para enardecer con sus
aplausos a los que están llamados a ser sus representantes municipales durante
cuatro años, cuatro años en los que una vez más las reivindicaciones del colectivo
volverán a quedar en el olvido, ya que no figurarán en ningún programa electoral.
Por todo ello, esta vez los pensionistas decimos no, no, así no. Así no se hacen las
cosas y por ello una vez más expresamos, por medio de esta intervención y por
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escrito, nuestro más profundo rechazo a la forma de comportarse que nuestros
teóricos representantes políticos han tenido para con sus mayores.
Ustedes parece que se han olvidado que si están sentados ahí es porque nosotros
estamos aquí. ¡Nosotros no lo olvidamos! Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció per part dels grups polítics? Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, per part d’Iniciativa per Catalunya Verds-Entesa, comentar que ha estat una
tradició d’aquest grup municipal, donar suport a totes les reivindicacions de la
Comissió de Pensionistes i Jubilats, així ho hem expressat en nombroses mocions al
llarg d’aquests quatre anys i així li vaig expressar el dia que em va lliurar aquest
document el representant de la Comissió de Pensionistes i Jubilats de l'Hospitalet,
dient-li que compartíem absolutament tots els seus plantejaments. Per tant, entenc
que nosaltres estem on hem estat sempre, abans de la campanya, durant la
campanya i després de la campanya, donant suport a la Comissió de Pensionistes i
Jubilats de l'Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gracias. En primer lugar, decir que desde Esquerra Unida estamos
completamente de acuerdo con el documento, luego me referiré brevemente,
comentar que hemos tenido conocimiento de él, como grupo municipal, la semana
pasada, pero como organización política, como saben los representantes de la
Federación y de la Asamblea de Jubilados y Pensionistas, hubo una reunión con el
coordinador de Esquerra Unida y con la responsable de organización de Esquerra
Unida y candidata a la alcaldía en las próximas elecciones, en la cual se manifestó ya
de palabra, pues nuestra total adhesión y nuestro total acuerdo con el manifiesto,
seguramente ha habido un mal entendido. Pero bueno, desde que como grupo
tenemos conocimiento, ya no hemos contestado sabiendo que había este Pleno y
para hacerlo públicamente en el Pleno.
Estamos totalmente de acuerdo con el documento y sobre todo con la profundidad
del análisis del mismo, porque está hablando…, se retrotrae a la historia más reciente
de nuestro sistema de pensiones y, por tanto, lo contextualiza en lo que es, desde los
años 80 fundamentalmente, que es donde se inicia en nuestro país y en Europa,
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pues lo que sería la ofensiva neoliberal para el desmantelamiento del estado del
bienestar y lo que ha ocurrido desde entonces hasta hoy, lo dice perfectamente el
documento, por tanto, totalmente de acuerdo en el análisis, de cómo se está
desmantelando ese sistema y, por tanto, como siempre ha sido y sigue siendo y ahí
hemos estado, estamos y estaremos en la lucha con las pensionistas y los
pensionistas, no solamente para defender nuestro sistema actual, sino para retrotraer
a la situación anterior y, por tanto, totalmente de acuerdo con la derogación de todas
las leyes que se han producido en ese desmantelamiento del estado del bienestar y
lo que hace referencia a las pensiones. Y, por tanto, nuestro total acuerdo, no sólo de
palabra, sino también de acción y de hechos en la calle y la lucha con ellos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, desde Plataforma per Catalunya, como se ha hecho
siempre con el tema de las pensiones y de los pensionistas, siempre hemos apoyado
las reivindicaciones, creo que en este Pleno hemos demostrado nuestra postura
defendiendo a los pensionistas, porque no olvidemos a veces, lo que decía el Sr.
Piñar, que decía que estáis aquí por algo, pero las familias nuestras, mi madre es
pensionista, mi padre es pensionista, quiero decir que es una cosa que también nos
afecta, en este caso, a mí me afecta, y supongo que a muchos compañeros de aquí
también les afecta. Entonces, nosotros desde Plataforma y aparte sabiendo nuestra
posición, siempre hemos apoyado vuestras reivindicaciones en este caso, ya sea de
la Marea o del pensionista a nivel individual.
Y sobre lo que decíais, pues bueno, nosotros compartimos esa visión, compartimos
que los sucesivos gobiernos que hemos tenido, pues bueno, han demostrado en
muchas ocasiones que prefieren rescatar a bancos, que prefieren gastarse el dinero
en otras cosas, y que en cambio, pues no están por la labor de defender a aquella
gente que durante muchos, muchos años, pues ha hecho lo que vosotros decíais, ha
cotizado y ha contribuido, porque sois los que habéis contribuido principalmente y
durante más años, al estado del bienestar que tenemos. Por tanto, desde nuestro
grupo político, el grupo municipal yo no sé si tuvimos constancia o no de ese
documento, pero por nuestra parte tenéis todo el apoyo, como siempre lo habéis
tenido en este tema y en todo lo que se refiere a los pensionistas.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.
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SR. MONRÓS
Sí, des de Convergència i Unió expressar que en el seu moment ens vam voler posar
en contacte amb ells per tenir una reunió, el passat dia 20 d’abril, que no ha estat
possible, però que continuem mantenint fermament la possibilitat de reunir-nos per
explicar-nos en profunditat tot aquest tema que ens plantegeu.
Per deformació professional, quan em vaig llegir aquest document, ja els hi vaig
expressar a alguns dels representants, que és un document perfecte, que explica
perfectament des del relat històric del que són les pensions, com el desenvolupament
de les mateixes, i tots els greuges i els comparatius que han patit i que, des de
Convergència i Unió, subscrivim totalment, tal i com diuen. És més, aquesta
subscripció no la fem des del nostre grup municipal, sinó que la subscrivim perquè el
nostre grup parlamentari al Congrés dels Diputats ho porta treballant des de fa molts
anys i, més enllà que a l’any 1994, quan es va fer el Pacte de Toledo, vam ser un
dels impulsors d’aquest procés.
Dir-los que estem al seu costat, perquè jo estic molt orgullós de poder, amb les
meves cotitzacions, pagar les seves pensions, com espero també que si el treball
funciona com Déu mana i sortim de la crisi, tota la gent que ve al darrera farà el
mateix amb mi el dia de demà.
Per tant, torno a repetir, subscrivim totalment el que diuen, també hem de fer un
matís, a mi m’agradaria poder portar en un programa electoral el que vostès ens
demanen, el que passa és que legislativament som una formació política curosa i els
enganyaríem si diguéssim que nosaltres ho podem portar en el nostre programa,
nosaltres el que sí que podem dir és que subscrivim el que diuen i que, des de la
nostra responsabilitat i amb l’acompanyament del Congrés dels Diputats, traslladarem
fil per randa les seves demandes, perquè així s’acompleixin constantment.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, decirle a la Comisión de Pensionistas y Jubilados de
Hospitalet que ellos han tenido mejor suerte que otras entidades que querían
intervenir en este Pleno y por defecto de forma, pues no han podido intervenir. En
cualquier caso, compartir con la mayoría de los compañeros que han dicho que ha
llegado el documento no hace demasiado tiempo a nuestras manos.
Respecto al tema de incluir o no en el programa electoral municipal vuestras
peticiones, como decía el representante de Convergència i Unió, evidentemente
estas elecciones son municipales, a nivel legislativo no permite, pues derogar o no
leyes o reformar leyes que pertenecen al Estado, por tanto, si ustedes hubieran traído
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a este Pleno, pues iniciativas referidas a bonificaciones sobre pensionistas,
bonificaciones en el IBI, con tasas municipales y tal, nosotros de buen agrado lo
hubiéramos incluido, pero atendiendo que competencialmente nosotros no podemos
incluir en nuestro programa electoral las peticiones que ustedes hacen, pues no las
hemos incluido.
También decirle que, evidentemente, todos tenemos familia, todos hemos tenido
mayores, muchos de ellos han sido pensionistas, el Partido Popular, como no puede
ser de otra manera, también defiende a los pensionistas, defiende…
S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, silencio, por favor pido un poquito de silencio y de respeto. Sra.
Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Cada partido político y cada circunstancia económica permite
a los gobiernos hacer más o menos en función de los recursos económicos que hay
disponibles en ese momento. El Partido Popular, en cualquier caso, ustedes dicen en
su documento que ha subido la irrisoria cantidad de 0,5%, bueno, hay otros gobiernos
que lo han congelado, por tanto...

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas, se le ha acabado el tiempo, perdón. Sr. Belver.

SR. BELVER
Gracias Alcaldesa. Bien, en primer lugar, como hacemos siempre que alguna
asociación y especialmente cuando es la Federación de Asociaciones de Vecinos y
las Asociaciones de Vecinos que vienen a este Pleno, agradecerles su interés, su
participación en el mismo. Vaya por delante, si ustedes han interpretado falta de
diligencia, por parte del Partido Socialista en Hospitalet, a la hora de dar respuesta a
su documento, vayan mis más sinceras disculpas públicamente si ustedes no se han
sentido bien atendidos o correspondidos a las peticiones que nos hacían.
Dicho eso, decirles que desde el Partido Socialista, aquí en la ciudad de Hospitalet,
con la Comisión de Pensionistas y Jubilados hemos participado activamente durante
estos tres años en las actividades, en las propuestas que ustedes nos han ido
impulsando, han ido haciendo, y porque para nosotros el sistema público de
pensiones sigue siendo un tema fundamental, y más en estos tiempos, en que en
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muchas ocasiones esas pensiones significan la manutención de tres generaciones en
una misma vivienda.
Desde que se impulsó esta Comisión de Pensionistas en la ciudad, nosotros hemos
participado en movilizaciones que ustedes han realizado en la ciudad y en Cataluña,
contra la reforma que ha impulsado el Partido Popular y sobre todo tenemos muy
claro que esas pensiones, esos pensionistas en nuestra ciudad están alrededor de
50.000 personas y, por tanto, evidentemente, es un tema que no sólo nos ocupa, sino
que además nos preocupa.
Nosotros hemos impulsado como partido, ustedes lo saben, hemos realizado charlas
informativas y debates sobre esta cuestión, hemos impulsado y apoyado tramitación
de recursos por la no revalorización de las pensiones y desgraciadamente el Tribunal
Constitucional dejó sin efecto ese recurso sobre la no revalorización. Nosotros vamos
a seguir en la línea que siempre hemos mantenido como Partido Socialista,
defendiendo las pensiones públicas.

SRA. ALCALDESSA
A ver, yo para…, no sé si hay alguna intervención más, pero en todo caso, a ver,
sinceramente siento las palabras que el Sr. P., en nombre de toda la Comisión de
Pensionistas y Jubilados, ha expresado en relación, en fin, a la reacción que han
tenido los diferentes grupos políticos de este Pleno municipal. Quizás, en fin, no
hemos estado a la altura de lo que ustedes esperaban, ni en el tiempo, ni en la forma,
pero bueno, creo que nunca es tarde si la posición que se expresa es la que se ha
expresado hoy en el Pleno municipal.
También decirles que todo no se acaba hoy, que evidentemente en el próximo
Consistorio tendremos tiempo para poder hacer pasos adelante y poder hacer
acuerdos, no tanto una petición de palabra que, en fin, ustedes siempre pueden
hacerla y pueden solicitarla, sino que se pueden llevar acuerdos en los que las
diferentes formaciones políticas no solamente se posicionen desde un punto de vista
verbal, sino que voten sobre un texto que ustedes pueden hacer, pueden proponer a
los diferentes grupos políticos con representación en el Consistorio.
Por tanto, en fin, lamento esa expresión que el Sr. P. mantenía al inicio de su
intervención, pero también que quede muy claro que los que estamos aquí no
olvidamos que estamos aquí precisamente por la lucha, tal y como decía en el
apartado que hacía referencia al Casal de Gent Gran del barrio de Can Serra, no
olvidamos y agradecemos a toda la gente mayor que con su esfuerzo y trabajo ha
hecho posible que esta ciudad sea lo que hoy es y que ha hecho posible que los que
estamos aquí, estemos aquí gracias a la lucha de tantas y tantas personas que en
momentos muy difíciles y donde no había y no existía la democracia, han luchado en
defensa de las libertades, en defensa de los derechos, en defensa de unas
pensiones dignas que, evidentemente, nosotros no solamente tenemos el deber, en
fin, político, sino el deber moral de defender y de reclamar.
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Por tanto, quede claro que estamos ahí, que estamos con vosotros, lo hemos
demostrado, no en el Pleno, sino en muchísimas ocasiones y consideramos injusto lo
que está pasando en este momento con los pensionistas y con las pensiones. Dicho
esto, finalizamos el punto del Orden del Día, Sr. Piñar, en fin, una palabra, quien
quiera.

SR. PIÑAR
A ver ¿para este viaje tantas alforjas? Es decir, si realmente hemos estado durante
tiempo colaborando, si hemos estado juntos en unas reivindicaciones, si hemos
hecho cosas juntos, por qué no se había recibido respuesta desde primeros de
marzo, eso ya era una cosa extraña. De todas formas decir que entendemos al Sr.
Monrós cuando nos dice que, claro, en un programa municipal no pueden ir unas
reivindicaciones de pensiones, y estamos en esa reunión…

SRA. ALCALDESSA
Sr. Piñar, le agradecería que no entráramos…

SR. PIÑAR
Por último, agradecer la posición, porque al fin y al cabo era esto lo que veníamos
buscando y sabemos que no se acaba hoy, porque esto continúa. Y por supuesto
que sí, nos volveremos a ver y volveremos a pedir posicionamientos sobre este tema,
por qué, porque el tema de las pensiones nos afecta a muchos y sobretodo nos
afecta lo que se hace con ese fondo de las pensiones al cual se le está metiendo
mano. Por tanto, gracias por apoyar nuestras reivindicaciones y seguimos en la
lucha.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, muchas gracias. A ver, Sra. Secretaria, volvemos al Orden del Día que
estaba previsto.

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
PARTIT POPULAR
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•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 7626, de 6 de febrer de 2015, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra.
Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 7.626 de data 6/02/15 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 24 de febrer de 2015.
Us adjuntem informe de l’Assessora tècnica de mitjans de comunicació donant
resposta a la vostra pregunta.
Ben atentament,”
“Informe que s’emet en resposta a la pregunta presentada amb data 6 de febrer
de 2015 i número de registre de l’Alcaldia 0181, per José Javier Díez Crespo,
regidor del Grup Municipal del PPC a l’Ajuntament de L’Hospitalet en relació a la
intervenció de l’alcaldessa a Barcelona Tribuna el passat dia 3 de desembre.
En resposta a la pregunta: “per a quins mitjans de comunicació treballen” els 5
periodistes que varen assistir, em plau informar-li que aquests mitjans de
comunicació són: fotògrafa del Gabinet de Premsa, El Llobregat, El Mundo,
Catalunya Ràdio i Cadena Ser-Ràdio Barcelona.
Atentament,”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 14978, de 16 de març de 2015, 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 Josep Belver Valles, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 14.978 i data 16 de març de 2015, que s’havia de
contestar en el Ple Ordinari del dia 24 de març de 2015, en relació amb una
moció sobre els escocells presentada al Ple del mes de novembre de 2011, us
comunico el següent:
L’Equip de govern ha de prioritzat la mobilitat dels vianants a l’espai públic. A
partir d’aquí, els criteris tècnics per millorar aquesta mobilitat venen marcats pels
equips experts en la matèria, que proposen les millors solucions per donar
compliment a les prioritats polítiques.
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Avui en dia, a la nostra ciutat, tret de casos molt puntuals, les voreres tenen un
mínim d’1,5 m, però ens trobem que en voreres menors de 2,50 m, hi ha arbres
plantats.
Seguint el pla director de zones verdes, aprovat en el PLE de març de 2007, i
adequant-lo a la Llei d’accessibilitat de 2010, el mínim pas lliure per a vianants ha
de ser d’1,5 m- És per això, que de manera habitual es destina a inversions un
projecte relatiu a la millora de l’accessibilitat de la ciutat de manera global.
S’eliminen els escocells tapant-los amb el mateix acabat de les voreres i
s’eliminen definitivament els escocells en voreres menors de 2m, que en aquests
moments ja no tenien arbres i, per tant, no es replantaran.
Per altra banda, es fa una llista de carrers, amb voreres d’aproximadament 2 m,
parades de bus, itineraris de camins escolars i voltants de Casals. O zones molt
transitades en les quals els escocells oberts impliquen problemes als ciutadans.
Es van tapant amb la tecnologia d‘àrids drenants i, per aquest any 2015, hem
destinat la quantitat de 150.000€ dins de les inversions municipals, que ens
permetran cobrir més de 800 escocells.”
•

En relació amb la pregunta verbal formulada en el Ple de 24 de març de 2015 pel
regidor del grup polític municipal de Convergència i Unió, Sr. Pérez, 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 Josep Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral que veu formular en el Ple Municipal del passat 24
de març de 2015, a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 28 d’abril de 2015, en relació a la construcció d’una pista
polivalent en el Torres i Bages Can Serra, dir-vos que és necessari sol•licitar
pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la informació necessària.”

PLATAFORMA PER CATALUNYA
•

En relació amb la pregunta verbal formulada en el Ple de 24 de març de 2015 pel
portaveu del grup polític municipal de Plataforma per Catalunya, Sr. Ordóñez,
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:
“Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 486 i de data 25/03/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestat en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 28/04/2015 en relació a: “..... agresion el otro dia a
unos simpatizantes de l’Hospitalet, por parte de gente que se definió como ultras
de Cornellà”
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Resposta:
El Servicio de Guardia Urbana atendió a un joven que comentó habia sido
agredido por seguidores del Club de Futbol Cornella, este fue trasladado por el
servicio de Guardia Urbana para ser atendido hospitalariamente.
Ben 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 16
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 26 i 31 de
març de 2015 i 13, 16, 17 i 20 d’abril de 2015 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.17.154, de 26 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de abril de 2015.
Solicitamos conocer el número de sanciones impuestas por exceso de velocidad
detectadas por radares móviles en la ciudad en el año 2014 y en lo que va de año.”

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 al prec que heu presentat en el Registre General d’entrada amb numero
17154 i de data 26/03/2015, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestat en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 28/04/2015 en relació a: “ Solicitamos conocer el numero de sanciones
impuestas por exceso de velocidad detectadas por radares móviles en kla ciudad en
el año 2014 y en lo que va de año “
Resposta:
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El total de denuncias de radar en el año 2014 fue de 690.
A fecha de hoy, del año 2015 tenemos un total de 260 denuncias.
Ben atentament,”
2.- RGE núm. 17.809, de 31 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro el siguiente RUEGO para que sea
contestado el próximo pleno del día 28 de abril de 2015.
Le informamos que en la esquina de la Calle General Prim con la Av. Carrilet hay
unos pinos que generan molestias a los vecinos de los edificios más próximos.
Por ello, esta regidora
RUEGA:
Se proceda lo antes posible a la poda de estos pinos para evitar más molestias a los
vecinos.”

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 al prec que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 17.809 i data 31 de març de 2015, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple, en relació amb uns pins a la cantonada del c/ General
Prim amb l’av. Carrilet, us informo que em dono per assabentat de la vostra petició.”

3.- RGE núm. 17.811, de 31 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de abril de 2015.
Solicito conocer en qué situación se encuentra el edificio ocupado de la calle Terra
Baixa, 51.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
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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 17811 i de data 31/03/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestat en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 28/04/2015 en relació a: “ Solicito conocer en que situación
se encuentra el edfificio ocupado de la calle Terra Baixa , 51.”
Resposta:
L’edifici en aquests moments es troba ocupat i denunciat per part del propietari.
La primera intervenció realitzada per la Guàrdia Urbana va ser al mes de gener de
2014 i es va a procedir a identificar a les persones que es trobàvem a l’interior però ja
portàvem un parell de mesos a l’interior de les vivendes. Des de Convivència i
Civisme es van posar en contacte amb la propietària i es va aconseguir que amb data
desembre de 2014 es fes la denúncia a la Comisaria de MMEE. En aquests moment,
el propietari de la finca ha sol•licitat la “declaració de finca ruïnosa per part de la
propietat.
La Guàrdia Urbana ha continuat realitzant intervencions en el lloc, la majoria per
temes de alteració de la convivència dels veïns.
Ben atentament,”
4.- RGE núm. 17.813, de 31 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de abril de 2015.
En la esquina de la calle Terra Baixa con la calle Rosalía de Castro en la acera del
Centro cultural Tecla Sala, hay una rejilla metálica que es un respiradero del metro.
De esa rejilla hay informes de protección civil en la que informan que es causa de
accidentes cuando llueve, ya que la gente resbala al pasar sobre ella.
Por todo ello, solicito que se realicen las gestiones oportunas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
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“Respecte als precs que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb números 17.813/17.815/17.818 i data 31 de març de 2015, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació amb
•
•
•

Reixeta metàl·lica a la cantonada del carrer Terra Baixa amb Rosalia d Castro
La brutícia a les vies del tren al costat del c/ Canigó
El parc infantil i el seu entorn al carrer Canigó,

us informo que em dono per assabentat de la vostra petició.”
5.- RGE núm. 17.814, de 31 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de abril de 2015.
En la calle Terra Baixa, 22 hay un local para fumadores de marihuana.
Solicito conocer si este local cumple con las autorizaciones correspondientes.”

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 17.814 i data 31 de març de 2015, 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 28 d’abril de 2015, en relació amb un local per
a fumadors de marihuana del c/ Terra Baixa, 22, us comunico el següent:
Consultat el cens d’activitats d’aquest Ajuntament, en el número 22 del carrer Terra
Baixa, només ens consta presentada una comunicació d’inici d’una activitat
d’aparcament d’ús particular.”
6.- RGE núm. 17.815, de 31 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de abril de 2015.
En las vías del tren al lado de la calle Canigó dirección calle Rosalía de Castro, está
muy sucio y lleno de vegetación.
Ruego se realicen las gestiones oportunas para la mejora del entorno.”
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Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver i Vallés, per escrit de data 27 d’abril de 2015 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 4, RGE 17.813 de 31 de març de
2015.
7.- RGE núm. 17.816, de 31 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de abril de 2015.
Al final de la calle Canigó en el puente que enlaza con la calle Teide, los vecinos han
solicitado la instalación de una cámara de video vigilancia por problemas de
seguridad.
Ruego conocer si se tiene previsto instalar una cámara de video vigilancia en ese
puente.”

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 17816 i de data 13/03/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestat en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 28/04/2015 en relació a: “ Al final de la calle canigó en el
puente que enlaza con la calle Teide, los vecinos han solicitado la instalación de una
cámara de video vigilancia por problemas de seguretat.....”
Resposta:
Informar que ya se han realizado las gestiones oportunas y esta iniciado el proceso
licitatorio para la contracion de una empresa que haga la instalacion de las camaras
de video vigilancia del tramo correspondiente a la calle Canigó.
Ben atentament,”
8.- RGE núm. 17.817, de 31 de març de 2015.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de abril de 2015.
En la calle Canigó número 48-50 hay un bar llamado “Bar Canigó Res”, que según
los vecinos es un lugar que se trafica con droga.
Solicito conocer si este Ayuntamiento tiene conocimiento de ello.”

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 17817 i de data 31/03/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestat en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 28/04/2015 en relació a: “ En la calle Canigó numero 48-50
hay un bar llamado Bar Canigó Res, que segun los vecinos del lugar se trafica en
droga...”
Resposta:
Se han realitzado las comprobaciones oportunas y i el resultado ha sido negativo.
Los agentes de paisano han estado vigilando y no hay venta de estupefacientes. Si
que se ha intervenido y se han realizado inspecciones en el local y se han levantado
actas por incumplimiento de horario de cierre.
Ben atentament,”

9.- RGE núm. 17.818, de 31 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de abril de 2015.
En el parque de la calle Canigó frente a la calle Terra Baixa hay un parque infantil
muy deteriorado. El espacio que hay en el entorno del parque está lleno de cagadas
de perros y es utilizado por un grupo de personas que por las tardes y fines de
semana juegan al futbol-vóley, no permitiendo que puedan disfrutar los vecinos.
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Por todo ello, solicito la urbanización correcta de la zona, la mejora del parque infantil
y la limpieza del lugar, así como que se lleve a cabo una vigilancia para el uso
correcto del entorno.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver i Vallés, per escrit de data 27 d’abril de 2015 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 4, RGE 17.813 de 31 de març de
2015.
10.- RGE núm. 18.008, de 31 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de abril de 2015.
Respecto al contenedor quemado esta noche en el barrio de Bellvitge, así como la
quema hace unos días de una auto-caravana en la que supuestamente vivían de
forma fija personas de etnia rumana, y ante la inquietud manifestada por los vecinos
de Bellvitge, esta Regidora y su Grupo Político desean saber:
-

Si saben quién ha cometido estos actos vandálicos.

-

Si han detenido a los culpables.

Si van a incrementar la vigilancia en el barrio de Bellvitge para que no se
vuelvan a producir actos de este tipo que perturban la tranquilidad de los vecinos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’entrada amb numero
18008 i de data 13/03/2015, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestat en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 28/04/2015 en relació a : “Respecto al contenedor quemado esta noche
en el barrio de Bellvitge...”
Resposta:
Entre las 2:35 y las 3:34 del día 31/03/2015 hubo tres incidencias de contenedores
ardiendo en Bellvitge, concretamente.
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No se localizaron autores y evidentemente se incrementó la vigilancia en las noches
posteriores sin que se produjeran más hechos de este tipo, hasta el día de hoy no se
han producido más incendios en contenedores en el barrio de Bellvitge.
Debido a que no podemos confirmar la intencionalidad de los hechos, el barrio tiene
asignados agentes que realizan la tarea de vigilancia diaria y en función de las
incidencias se intensifica o normaliza.
En cuanto a la autocaravana estaba estacionada en el 141 de Rambla Marina (junto
al parque de Bellvitge) se incendió de forma fortuita a las 17:41 (hora del aviso),
resultó calcinada y evidentemente no vivían en ella, ni hubo heridos y esa
autocaravana no estaba habitualmente allí, aunque sí se puede decir que el lugar en
que se encontraba es estacionamiento habitual de autocaravanas que pasan por
nuestra ciudad y que son objeto de control habitual de las patrullas de zona para
evitar la pernoctación. Decir que durante estos meses ha disminuido
considerablemente la presencia de autocaravanas en el barrio.
Ben atentament,”
11.- RGE núm. 18.010, de 31 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de abril de 2015.
Con respecto a la parada de autobús sita en la Avda. Josep Tarradellas entre la
estación de Adif y la parada del Metro de Rambla Just Oliveras, y ante la queja de
usuarios con dificultades de movilidad, esta regidora y su grupo político solicitan
conocer:
Si es posible poner plataforma de acceso en dicha parada de autobús, tal
como tienen otras paradas, a fin de mejorar el acceso al autobús de personas con
movilidad reducida.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’entrada amb numero
18010 i de data 13/03/2015, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestat en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 28/04/2015 en relació a: “Con respecto a la parada de autobús sita en la
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Avda. Josep Tarradellas entre la estación de Adif y la parada del Metro de Rambla
Just Oliveras, y ante la queja de usuarios con dificultades de movilidad, esta regidora
y su grupo político solicitan conocer: Si es posible poner plataforma...”
Resposta:
Informar que està previst modificar la ubicació d’aquesta parada donat que en el lloc
actual no es pot millorar.
Hem treballat amb la AMB i els operadors de bus per solucionar el problema i
properament la ubicació serà modificada amb els criteris d’afavorir una millor
accessibilitat.
Ben atentament,”
12.- RGE núm. 18.013, de 31 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de abril de 2015.
Atendiendo que del 6 al 17 de julio tendrá lugar en las instalaciones del polideportivo
municipal Gornal el Campus Audie Norris solicitamos conocer que contraprestación
recibirá este Ayuntamiento por el uso de las instalaciones.”

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:
“Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con el número 18013 de fecha 31 de marzo, i según lo que dispone el
artículo 55 Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada en el
Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 28 de abril de 2015, os informo de lo
siguiente:
La contraprestación económica que recibirá el Ayuntamiento, será la resultante de la
aplicación de los precios públicos aprobados por la Comisión de Asuntos Delegados
de Pleno del Ayuntamiento con fecha 19 de diciembre de 2014, para este tipo de
actividades, en función del número final de días, horas y espacios que se utilicen.
Por otro lado, no hace falta que le explique los beneficios intangibles para la ciudad
de L’H el hecho de ligar nuestro nombre y el de una de nuestras instalaciones al
nombre de una figura deportiva de reconocido prestigio, como es el caso de Audi
Norris. Estoy seguro de que usted sabrá valorarlo.
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Sin otro particular y esperando haber dado respuesta a su solicitud de información,
reciba un cordial saludo.”
13.- RGE núm. 19.516, de 13 d’abril de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de abril de 2015.
El pasado 19 de febrero de 2015 este grupo municipal presentó una serie de
preguntas para ser contestadas en el pleno de 24/03/15 relativas a una problemática
de ruidos y vibraciones provocados por el motor de una persiana de unos locales
situados en C/Federico Prats, 49.
Según parece todos los días laborales abren y cierran la persiana sobre las 7-7:15 de
la mañana, el ruido es insoportable para los vecinos que viven encima y perturba
gravemente su descanso ya que cada vez que el motor de la persiana se pone en
marcha a las siete de la mañana los vecinos se despiertan sobresaltados por el ruido.
Según la respuesta facilitada este Ayuntamiento ha incoado un expediente de
medidas correctoras (numero 2013/005) y se ha requerido al titular para que adopte
las medidas oportunas para reducir el ruido. En la respuesta facilitada se nos dice
que “encara manca per instal.lar uns elements antivibracions al motor i als elements
mòbils de la persiana”.
A día de hoy los problemas subsisten. Los vecinos comentan que las molestias se
producen por las mañanas a partir de las 7 horas, cuando recogen las furgonetas y
los materiales necesarios para su actividad económica. Según los vecinos entran y
abren varias veces la persiana con las molestias que ello conlleva de ruidos.
Por todo ello y atendiendo que todavía no se han instalado los elementos
antivibraciones y que en la última medición se superaban los decibelios permitidos
este regidor y su grupo político solicitan conocer si se va a realizar alguna actuación
para dar cumplimiento al expediente 2013/005.”

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 19.516 i data 13 d’abril de 2015, 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 28 d’abril de 2015, en relació amb el soroll
provocat per una persiana d’uns locals situats al c/ Frederic Prats, 49, us comunico el
següent:
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Com a conseqüència de la tramitació de l’expedient, s’han intentat notificar diversos
escrits i la proposta de resolució, però el titular de l’activitat mai ha estat present.
El dia 19 d’abril es va intentar notificar de nou la proposta de resolució i com que
l’activitat estava tancada, es va comentar aquest fet amb els veïns. Sembla ser que fa
un mes que l’activitat no obre les seves portes, per la qual cosa comprovarem durant
aquest mes que continua tancada i, si realment ha cessat, donarem per finalitzat
l’expedient de mesures correctores.”
14.- RGE núm. 20.191, de 16 d’abril de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de abril de 2015.
En la zona de las calles Amadeo Torner con Aprestadora concretamente a la altura
de los bloques nº 75 y 79 de la calle Aprestadora, se encuentra ubicada una obra
ornamental con forma piramidal.
Este elemento está formado por hormigón, baldosas básicas y una zona de material
acolchado sin que a simple vista cubra ninguna necesidad de ventilación del
subsuelo.

Tras las diversas quejas recibidas nos reunimos con los vecinos
trasladado sus preocupaciones que podemos resumir en:

y nos han

- La obra quita visibilidad.
- La obra quita privacidad ya que la gente se sube.
- La obra genera peligro constante para niños y adolescentes que acceden a la parte
más superior.
- La obra es usada como improvisada pista de skate para lo que no está adaptada,
con los riesgos que conlleva.
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En el pasado Consejo de Distrito esta regidora ya exigió la retirada de dicho elemento
y se le contestó que “sólo había quejas de un vecino y que no se podía gobernar para
un solo vecino”. Mostramos fotografías con las firmas recogidas de vecinos de la
zona.

Se da la circunstancia de que este elemento ornamental se encuentra en una zona
de mucho transito de niños y adolescentes al encontrarse en las proximidades un
colegio y un campo de futbol.
Por todo lo expuesto esta regidora solicita la eliminación inmediata de esta pirámide
dejando la zona libre como zona de paso.”

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
regidora del Districte III, Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat segons el que disposa l’article 55 del ROM
(Reglament Orgànic Municipal), a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el dia 28 d’abril de 2015, en relació a l’obra ornamental amb forma
de piràmide ubicada davant els habitatges del carrer Aprestadora, 75 i 79.
Em complau adjuntar-vos la resposta a la vostra intervenció durant el Consell de
Districte III celebrat el passat 11 de març de 2015.
Per donar resposta a les tres qüestions que planteja la Sra. Esplugas, en primer lloc
pren la paraula la Presidenta del Consell per explicar, en relació a la primera de les
preguntes, que la piràmide a que fa menció forma part del projecte urbanístic de la
zona que, juntament amb el disseny del Camp de Futbol i la urbanització de l’entorn,
es va portar a terme per part del Despatx Viaplana. És a dir, quan els veïns van
accedir als seus habitatges ja coneixien la situació perquè la piràmide ja hi era. Sí
que és veritat que, amb el transcurs del temps, s’han evidenciat alguns problemes
perquè els nens pugen a jugar a la piràmide amb el risc de caure i és per això que
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s’ha recobert d’un material perquè la seva superfície no rellisqui i s’està mirant de fer
alguna actuació per posar obstacles que n’impedeixin l’accés i evitar que es faci un
mal ús. En qualsevol cas, s’ha de pensar que aquesta piràmide és de ciment i no és
ni fàcil, ni econòmic eliminar-la.
La Sra. Esplugas continua argumentant que aquest element decoratiu no és segur i
que està molt a prop d’una escola, amb la qual cosa el més sensat és eliminar auest
obstacle per tal d’evitar accidents, ja que els veïns es queixen principalment de la
manca de seguretat i no de qüestions estètiques. La Sra. Sariñena manifesta que les
queixes que s’han rebut a la Regidoria han estat totes de caire estètic. En qualsevol
cas, tot i que és veritat que algun nen hi puja i que es responsabilitat de les famílies
vigilar els comportaments no correctes dels seus fills, es procedirà a continuar
estudiant el tema de la seguretat d’aquest element decoratiu.
En les intervencions queda patent que no es va donar la resposta de “no se podía
gobernar para un solo vecino”.
Aquesta transcripció “literal” coincideix amb la gravació de veu durant les
intervencions dels consellers en la sessió ordinària del 11 de març de 2015 del
Consell del Districte III, gravació que s’està a la seva disposició per consultar.
Ben atentament,”
15.- RGE núm. 20.553, de 17 d’abril de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de abril de 2015.
Con respecto a la antena de telefonía instalada en la Avenida Carrilet encima del
bloque nº 224, así como a la instalada por Telefónica en la calle Leonardo da Vinci, y
ante las quejas de vecinos de la zona, así como de trabajadores de las empresas de
Avda. Carrilet, 219, esta regidora y su grupo político solicitan conocer:
-

Si se ha comprobado el nivel de radiación de dichas antenas.

Si se ha detectado un número superior de lo normal de enfermedades
cancerígenas en la zona, tal y como nos han explicado los vecinos y trabajadores de
esa calle.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 20.553 i data 17 d’abril de 2015, 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 28 d’abril de 2015, en relació amb les antenes
de telefonia de l’av. Carrilet a sobre del bloc 224 i del c/ Leonardo da Vinci, us
comunico el següent:
Pel que fa al nivell de radiació: aquestes dues instal·lacions disposen de les
preceptives llicències, comunicacions o declaracions responsables d’inici de la seva
activitat.
Així mateix, a la pàgina web del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, es poden
consultar totes les localitzacions de les estacions de telefonia mòbil de l’estat
espanyol, amb les seves característiques tècniques i els nivells mesurats a l’entorn.
Pel que fa a les malalties cancerígenes de la zona, els recomanem que es posin en
contacte amb el Servei Català de la Salut, ja que nosaltres no disposem de les dades
o de l’estudi al qual fan referència els veïns i treballadors de la zona.”

16.- RGE núm. 20.757, de 20 d’abril de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de abril de 2015.
Según nos han informado los vecinos de la zona, en la calle Portugal frente a los
bloques 50-56, hay un parque en el que el pavimento es de tierra. Esto ocasiona que
los días de fuerte viento se levanten grandes cantidades de polvo hacia las viviendas.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicita conocer si este
Ayuntamiento ha tenido noticia de esta problemática y en caso afirmativo si está
previsto modificar este tipo de pavimento por algún tipo de césped que convierta la
zona en ajardinada y se minimice el impacto del problema.
En caso negativo, rogamos se estudie la posibilidad de convertir el parque en una
zona ajardinada.”

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 20.757 i data 20 d’abril de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
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Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 d’abril de 2015, en relació amb el paviment
del parc del c/ Portugal, 50-56, us comunico el següent:
En l’actualitat la configuració del barri de Bellvitge consta de diferents zones: sauló,
enjardinades, de passeig, etc.
En el moment que es replantegi una nova configuració, s’estudiarà la possibilitat
d’una nova pavimentació.”

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
2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 14 d’abril
de 2015 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. 19.603, de 14 d’abril de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
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 28-04-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’equip de govern ha presentat al mes de març la campanya “Cívic Power,
ser cívic és guai”.
Atès que des d’aquest grup municipal es va demanar, en múltiples ocasions i per
múltiples maneres (moció, prec-pregunta,...) que aquesta campanya de civisme fes
especial incidència a les escoles i centres educatius doncs creiem són un punt vital
en la formació en valors de la ciutadania.
Vist que a mitjans de juny finalitza el curs escolar.
PREGUNTA
.- Quins són els motius pels quals aquesta campanya no es va fer a l’inici del curs
escolar?
.- Es pensa fer, de manera sistemàtica, aquesta campanya (o similars) perquè
coincideixin amb els propers cursos escolars?
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.- Quines accions es pensen dur a terme per tal de fomentar l’educació pel civisme
als centres educatius? Quin és el període de la seva implementació?”

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:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 19603 i de data 14/04/2015, 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 28/04/2015 en relació a: “ Atès que l’equip de govern ha
presentat el mes de març la campanya “Civic power, ser civic es guai.... “
Resposta:
La campanya de civisme dirigida als nens es una mes dintre de les diverses accions
de concienciació i sensibilització dirigides al conjunt de la ciutadania que s’estan
portan a terme per la Unitat de Seguretat, Convivencia i Civisme seguint la linia de
treball respecte aquest tema.
L’any passat es van presentar diferents campanyes de civisme als consells de
districte de la ciutat (animals de companyia, sorolls , comunitat de propietaris,
neteja). Si be les campanyes de civisme han estat rebudes molt positivament, una de
les peticions per el nostre departament efectuades per veins i entitats de la nostra
ciutat va ser realitzar una campanya espefica dirigida als escolars. Per aquest motiu ,
a finals del darrer trimestre de l’any passat es va començar a treballar en un disseny i
contingut d’una campanya que fos engrescadora i divertida per els nens, al mateix
temps que instructiva i concienciadora, convertint-se en una eina educativa que
tambè ha esta inclosa dins de la Guia Intro de la Ciutat amb una fitxa. “Educació en el
Civisme per afavorir la Convivència”
Ben atentament,”
2.- RGE núm. 19.604, de 14 d’abril de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
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 28-04-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Atès que en el ple municipal celebrat el 27 de maig de 2014 es va aprovar una moció
de CiU on es demanava “estudiar abans de finals d’any quines incidències tindria la
modificació de l’Ordenança Municipal sobre Establiments de Concurrència Publica, si
es permetés als establiments que actualment tenen una autorització d’activitat amb
complement de degustació poder posar terrasses al carrer, i els seus efectes sobre
les activitats que en l’actualitat tenen opció d’instal·lació de vetlladors i donar a
conèixer el resultat d’aquest estudi als grups que conformen aquest consistori”.
Atès que a una pregunta feta per aquest grup al ple celebrat el 27 de gener de 2015
el Tinent d’Alcaldia Francesc Belver ens va respondre que “a dia d’avui, i una vegada
elaborat el llistat dels establiments afectats, s’està avaluant la possible repercussió
que pot tenir aquesta autorització a la via pública, respecte als altres establiments
que per la seva llicència ja la tenen, per tal d’evitar greuges comparatius”.
Vist que s’acosta l’època de l’any en que aquests establiments poden treure
rendiment d’aquests vetlladors i, així, assegurar la viabilitat econòmica del negoci.
PREGUNTA
En quin punt es troba l’estudi per veure si és viable que els forns de pa amb servei
degustació puguin instal·lar vetlladors al carrer?
Quin és el termini màxim en que l’equip de govern preveu tenir una conclusió al
respecte?
Considera, l’equip de govern, que serà possible que aquests establiments puguin
instal·lar vetlladors aquest estiu? Si és que no, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral que veu formular en el Ple Municipal del passat 24 de
març de 2015, a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 28 d’abril de 2015, en relació a la construcció d’una pista polivalent en el
Torres i Bages Can Serra, dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada
pregunta per recavar la informació necessària.”

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs hem finalitzat les mocions, teníem la petició de paraula que l’hem
avançat, i passaríem al punt 36 que és precs i preguntes. Sra. Esplugas.
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SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, yo quería saber las razones técnicas, en el barrio de
Santa Eulalia, en la calle Aprestadora, a la altura del 113 más o menos, hay dos
zonas ajardinadas bastante grandes y una de ellas se ha reducido a la mitad,
entonces los vecinos se quejan porque no entienden por qué se reduce una y no la
otra, además la que se está reduciendo, la que se ha reducido ya, justo está delante
de un bar, entonces la gente sospecha que ha sido para beneficiar a ese bar,
entonces nosotros queremos conocer cuáles han sido los motivos técnicos por los
cuales se ha reducido esa zona ajardinada y ver el expediente. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ya le contestaremos ¿no Sr. Belver? por escrito. Hay alguna otra pregunta
o… doncs el Sr. Juan Carlos del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa por permitirme decir unas palabras para dirigirme a los
ciudadanos de Hospitalet y a mis compañeros de Consistorio, esta es mi última
intervención como portavoz del Partido Popular de Hospitalet, ya que no estaré para
el próximo Pleno del Ayuntamiento.
Gracias a los ciudadanos de Hospitalet por el cariño que me han transmitido durante
estos 16 años de concejal de mi ciudad, gracias a las entidades de Hospitalet por el
respeto y la cordialidad que siempre me han mostrado. Estoy muy orgulloso de mi
ciudad, de mis ciudadanos y de las personas que con mucho esfuerzo y dedicación
se dedican, desde las entidades, a construir una ciudad mejor, a todas ellas muchas
gracias.
Gracias a todos los trabajadores del Ayuntamiento, desde el guardia urbano que cada
mañana te da los buenos días al entrar por la puerta, a Antonio, el ordenanza que a
veces me dice, cuando te vayas apaga tú la luz, a todas y cada una de ellas de esas
personas que forman parte de nuestro Ayuntamiento, muchas gracias. Quiero deciros
gracias por vuestro trabajo y por haberme hecho más fácil también el mío, y un
gracias muy especial al personal de Alcaldía, Secretaría General e Intervención, con
quien más trato he tenido a razón de mi puesto como portavoz.
Gracias a vosotros, mis compañeros y compañeras de Consistorio, a todos aquellos
que durante estos 16 años se han sentado en estos asientos y desde su diferente
posición ideológica han defendido lo que pensaban era mejor para Hospitalet. Y muy
especialmente a aquellos que como portavoz he tenido en algún momento un mayor
trato personal, y recuerdo ahora a Ramón Luque, Anna Simó, Eduard Suárez y mi
amigo, mi buen amigo, Mario Sanz.
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Y gracias a vosotros los que hoy estáis aquí, a todos vosotros por los buenos
momentos que hemos pasado, que los ha habido y a los a veces no tan buenos, pero
que también hemos pasado juntos. Y de forma muy sincera gracias Dani, Alfonso,
Luis, Jordi, Meritxell y Fran, habéis sido unos estupendos compañeros, de todos he
aprendido algo y de todos me llevo un maravilloso recuerdo. Y pido perdón si en
algún momento he podido faltar al respeto a alguno de vosotros, lo siento, me
disculpo y os pido perdón.
Gracias Sra. Alcaldesa, porque siempre ha sido fácil el diálogo, gracias por el respeto
que siempre ha tenido hacia mi persona y gracias por las numerosas muestras de
cariño que me ha mostrado. Creo que siempre hemos intentado antes el acuerdo que
el enfrentamiento, la moderación a la agresividad que no lleva a ninguna parte, creo
que la ciudad la tenemos que construir entre todos, que la ciudad son las personas
que vivimos en ella y que los políticos tienen la obligación de trabajar por y para su
ciudad, fortaleciendo lazos en lugar de levantar fronteras.
Voy acabando, cuando hace 16 años entré a formar parte del grupo municipal del
Partido Popular de Hospitalet, éramos sólo 4 concejales, hoy somos 6, hoy el 33% de
los ciudadanos de Hospitalet, uno de cada tres, sabe quién es Juan Carlos del Río,
por lo que me voy orgulloso del trabajo realizado. Y termino como empecé, con un
sencillo y emotivo gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, no sé si algú vol dir alguna cosa, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, jo sí que, des del grup municipal de Convergència i Unió, ho faig jo, però ho faig
en nom de tots els meus companys i companya, doncs dedicar-li també unes
paraules. De fet, hi ha un altre Ple i nosaltres, si per cas, ja m’acomiadaré en aquell,
però entenc que avui plega pròpiament el Sr. del Río i, en aquest sentit, doncs
escolti’m, deixi’m que li digui tres o quatre coses, no ho teníem previst, amb tota
sinceritat.
La vida són etapes i ho són a tot el llarg de la vida en coses diferents, vostè avui
tanca una, sens dubte important, i tots els que portem la política a dintre, jo
m’atreveixo a dir, sigui des de la formació política que sigui, poder representar al teu
municipi, doncs a la gent de la teva ciutat, a través de ser regidor de l’Ajuntament,
això és un motiu d’orgull i de satisfacció, perdoni’n que ha quedat molt “reialat” això,
però és un motiu, doncs sí, de satisfacció i, sincerament, doncs d’orgull.
És evident que hem tingut discrepàncies polítiques, moltes, però això no deixa de
veure que veritablement jo crec que, amb tota sinceritat, que vostè ha fet una bona
feina pel Partit Popular a la ciutat de l'Hospitalet, ha mirat d’aportar la seva opinió i la
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seva veu aquí sempre, segurament, doncs ha hagut moments que no hem coincidit
gens i hem pogut tenir un to un punt..., no m’atreveixo a dir agre, però sí un to, doncs
a vegades més esverat que un altre.
Però miri, jo li he de dir, amb tota sinceritat, que tinc una o nosaltres creiem que hi ha
una admiració per vostè, perquè hi ha una cosa que no sé si tothom valora, però ser
el portaveu del Partit Popular a la nostra ciutat, segurament no és el paper més fàcil,
oi? Ho direm així, tampoc direm que serà el més difícil, però no és el paper més fàcil i
en alguns plens, doncs ha estat francament segur per vostè, doncs incòmode haver
d’assumir aquest paper. Dic incòmode, perquè jo estic segura que en alguns
moments vostè ha defensat les seves posicions amb convicció, d’altres, com ens
passa a tots, i qui digui que no, doncs mentirà, a vegades ho fas, en ocasions, sí per
convicció, però també perquè la teva formació política ha acabat decidint aquella
cosa.
I, per tant, en aquest sentit, escolti’m, doncs el nostre respecte per la seva feina i per
la seva aportació, que encara que en moltes ocasions no haguem coincidit, és segur
que l’ha fet amb la voluntat d’aportar coses positives a la nostra ciutat i de representar
el millor possible als ciutadans que en el seu dia el van votar. Per tant, escolti’m,
espero que faci una nova etapa, no sé si lligada a la política o no, però que allà on
sigui, doncs pugui seguir fent una feina positiva i responent a allò que són les seves
conviccions i la seva forma de veure la vida. Res més i gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, gracies, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Muy brevemente, Juan Carlos, pues yo en primer lugar, a título obviamente personal,
pues decir que, bueno, que en cuanto a persona, obviamente más allá de las
discrepancias políticas, pues bueno, como persona a nivel tanto de grupo, como mío
personal, pues bueno, tenemos el mayor respeto hacia ti, en muchos sentidos. Creo
que no tienes que pedir disculpas a nadie, porque precisamente tú creo que no has
faltado el respeto aquí a nadie.
Creemos que tu posición, obviamente ha sido una posición difícil, por defender
determinadas políticas del gobierno, obviamente nosotros entendemos la oposición al
gobierno municipal de una manera diferente a la tuya, pero bueno, creemos que,
desde nuestro punto de vista, siempre lo hemos dicho, eres una persona muy
preparada, que preparas muy bien los debates, preparas muy bien los plenos, tienes
valentía en defender tus posiciones, por tanto, creo que te tienes que ir orgulloso, al
menos de los cuatro años que yo he estado contigo, lo que has hecho a nivel político,
a nivel de tu partido lo has hecho crecer en esta ciudad.

…/…

169

Y luego a nivel personal, pues nosotros te consideramos una persona dialogante, una
persona de un trato afable, que más allá de unas ideas de un partido político o de
otro, se ha podido hablar contigo, se ha podido tomar una cerveza hablando de otros
temas que no sean política, por tanto, creemos que este consistorio, pues más allá de
la composición que tenga, contigo pierde un caballero y una forma de entender la
política desde otra visión diferente a la nuestra, pero creemos que será una pérdida
para este Consistorio.

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

SR. SALMERÓN
Gracias, bien, quedan, como se ha dicho, quedan dos plenos todavía y habrá más
despedidas, hay muchos que tampoco repetimos en las próximas elecciones, pero
hoy se despedía Juan Carlos y, bueno, también agradecerle el tono también de hoy
en esta despedida, que yo creo que muestra al Juan Carlos más humano, que
muchos no conocen, pero los que hemos tenido ocasión de compartir espacios y
disputa y riñas y peleas y muchas otras cosas a lo largo de estos años, conocíamos a
ese Juan Carlos y, bueno, agradecerle el tono, agradecerle el trabajo de este tiempo,
yo creo que si hay una cosa que ya se ha dicho y que creo que habla muy bien de él,
es que al lado de la disputa más agria o el tono más beligerante o la situación más
tensa que hemos tenido y muchas, hemos compartido muy pocas cosas, en el minuto
siguiente Juan Carlos acababa el pleno y era un ciudadano de Hospitalet y siempre
ha tenido una buena palabra, un gesto, cosa que no se puede decir de todo el
mundo.
Y Juan Carlos ha sido así y es así y yo creo que eso habla bien de él y yo creo que
no hay que poner ningún dramatismo, sino que las cosas, la vida, la política es así, y
yo creo que todos los que estamos aquí deberíamos estar orgullosos, como decía
Meritxell, de que durante un tiempo de nuestra vida, pues hemos puesto lo mejor que
hemos podido poner al servicio de nuestra ciudad y esto tiene un principio, como
todo, y un final y, bueno, y ahora pues volver a la vida civil, que seguro que Juan
Carlos sabrá encontrar el lugar dónde seguir aportando lo mejor de sí mismo. Por
tanto, adelante,” bon vent i barca nova, com diuen”.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

…/…

170

SR. ESTEVE
Sí, en tot cas, bé, és lògic, hem estat a les Antípodes, absolutament, del pensament, i
de la ideologia, en tot cas, li desitjo bona sort, no el planyo per haver estat portaveu
del Partit Popular, ho va escollir vostè solet i no cal, en tot cas podia haver escollit
una altra cosa, però vostè va escollir ser el portaveu del Partit Popular, per tant, “ahí
las consecuencias”. Però en tot cas, doncs això, agrair-li el temps que hem estat
junts, hem viscut dues etapes de la vida, hem compartit des de primer de primària fins
a vuitè de primària a la mateixa escola i ara aquests 12 anys que jo porto en aquest
Consistori, en tot cas, si li sembla, em quedo amb la primera etapa que jugàvem a
futbol junts i, en tot cas, li desitjo sort a la feina i l’agraïment d’una cosa que alguns li
lloen, que podia estar molta estona criticant i defensant una cosa i després quan
sortíem, doncs es sincerava, bé, sempre l’he qualificat jo del teatre de la política, però
en tot cas també el que entenc és que vostè també ha estat sincer en la relació
personal i després havia de defensar el que havia de defensar, però bé, li desitjo
molta sort en la seva nova feina i en la seva nova etapa de vida. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gracias. Bueno Juan Carlos, has dejado de ser el Sr. del Río hace 30 segundos,
bueno, yo creo que un poco esto resume justamente lo que ha sido esto, aquí eras el
Sr. del Río, hacías lo que tenías que hacer, creo que tú, francamente, has hecho muy
bien tu trabajo y luego, más allá del trabajo, pues como pasa en todas partes, luego
la gente tiene mejor o peor relación con los compañeros de la empresa y aquí creo
que esta relación, este clima político que habitualmente se ha vivido
mayoritariamente en este Consistorio, refleja también un poco lo que es el carácter
de la ciudad. Una ciudad, cada uno piensa lo que piensa, cada uno ha venido de
dónde ha venido, cada uno es como es, pero luego, cuando estamos en la calle,
todos somos capaces de entendernos, como decía Alfonso, de tomarnos una cerveza
y hablar de cosas un poco menos trascendentes ¿no? Yo creo que eso lo hemos
podido hacer, lo hemos hecho hasta ahora, espero poder continuar haciéndolo a
partir de hoy contigo, nos vemos aquí, por ahí en otros sitios que coincidimos.
Por tanto, te deseo suerte en tu nueva andadura y que, bueno, que esta experiencia
te haya enriquecido, seguro que te ha sido un honor, como decíamos, como lo es
para todos los que representamos, de una manera u otra, a los ciudadanos de
Hospitalet, por tanto, gracias por tu dedicación, gracias por tu trabajo, gracias por tu
talante, por tu forma de ser y espero perder un concejal, pero ganar un vecino.
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SRA. ALCALDESSA
El vecino ya lo hemos ganado, no hace falta ganarlo y espero que, evidentemente, el
Sr. Juan Carlos del Río, que todavía así lo es, permanezca en nuestra ciudad por
muchos años. A ver, creo que ya se ha dicho casi todo por parte de los portavoces
que han compartido contigo, pues durante estos años, bueno, en fin, momentos de
todo tipo, momentos más de acuerdo, momentos con no tanto acuerdo.
Es verdad que teníamos quizás todos en la cabeza despedirnos de aquellos
compañeros de Consistorio que no se presentan o bien que van a dejar de ser
concejales en el próximo Pleno del día 26 de mayo, una vez además pasadas las
elecciones, con lo cual sabremos exactamente quién formará parte y quién no, pero
en todo caso, bueno, pues por voluntad propia, el Sr. del Río ha querido hoy, en fin,
anunciar que se despide de este Pleno y que dejará de ser concejal.
Evidentemente, le deseo, a ver, yo siempre digo que la política es un paréntesis en tu
vida, que se abre en un momento determinado y que se cierra en otro momento
determinado, y eso simplemente es así y, a partir de aquí, pues en fin, contaremos
con Juan Carlos del Río como vecino de Hospitalet y como persona con la cual
hemos tenido una relación, no siempre ha sido una relación, ya sé que es muy fácil
en el día de las despedidas que todos sean muy amables, es cierto que ha habido
momentos de acuerdo y yo me quedo precisamente con esos momentos de acuerdo,
de consenso, de lucha, de poner los intereses de la ciudad por encima de los
intereses de cada uno de los partidos políticos que representamos.
Y en ese sentido, quiero agradecerle, en fin, en temas importantes para la ciudad,
como han sido la defensa del soterramiento de las vías del tren, como ha sido la
reclamación al Ministerio de Fomento del tema del AERI y tantos y tantos temas en
los que creo que todos los grupos políticos hemos defendido los intereses de los
ciudadanos por encima de los intereses personales y de partido.
Yo le deseo también, evidentemente, mucha suerte en su nueva vida profesional,
aquí, evidentemente, nos encontrará a algunos, que estaremos trabajando en estos
momentos no fáciles, usted lo sabe bien, y espero que ese talante que no siempre ha
sido, en fin, fácil, pero ese talante al que me refería anteriormente, quede
impregnado, en fin, en el grupo municipal que usted representa y espero que hayan
aprendido lo mejor de su portavocía a lo largo de estos años, de estos 16 años, que
no son poca cosa, en este Ayuntamiento, que seguro que ha sido para usted y para
todos nosotros, pues el honor que representa ser concejal de este Ayuntamiento.
En todo caso, al resto, en fin, aplazamos la despedida para el día 26, que será ya una
despedida un poco más amplia, porque seguramente habrá diferentes personas,
concejales y concejalas que tendremos que poner un punto, Sra. Secretaria, en fin,
de despedida de los compañeros y compañeras del Consistorio, sin reloj.
Como no hay más temas, si les parece levantamos la sesión, muchas gracias.

…/…
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I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia vint-i-vuit d'abril de dos mil
quinze, 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

