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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2012/15
Data: vint-i-set de novembre de dos mil dotze
Hora: 18.05 fins 20.15h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE LES ACTES
CORRESPONENTS A LES SESSIONS ORDINÀRIA DEL DIA 23
D’OCTUBRE DE 2012, EXTRAORDINÀRIA DE 23 D’OCTUBRE DE 2012 I
EXTRAORDINÀRIA DE 30 D’OCTUBRE DE 2012.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de les Actes
corresponents a les sessions ordinària i extraordinària del dia 23 d’octubre de
2012 i extraordinària del dia 30 d’octubre de 2012, es pregunta si existeix
alguna objecció i no assenyalant-se cap, s'aproven dites Actes per unanimitat.
En compliment de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el text refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es
transcriuran al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda, comença la sessió del Ple ordinari del mes de novembre. Sra.
Secretària.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

SRA. ALCALDESSA
D’acord, procedim al posicionament dels grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
El grup municipal de Plataforma per Catalunya es dóna per assabentada del
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punt número 1 i del 9 i s’absté de la resta de punts.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín. El grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa ens donem per assabentats del punt número 1, votem
favorablement del 2, del 3, del 4, del 5, del 6 i del 7 i ens donem per
assabentat del 8 i ens donem per assabentat del 9. Sobre..., només un apunt
per felicitar als professionals de la guàrdia urbana que han estat distingits en
aquesta commemoració, i a les entitats i als distingits que se’ls hi ha atorgat
aquesta medalla en aquest acte, com cada any, per tant, reiterar la nostra
felicitació per part del nostre grup polític.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió ens
donem per assabentats en el punt número 1 i, evidentment, també felicitem en
general al cos de la guàrdia urbana, però especialment als agents del cos que
han estat..., que se’ls hi concedeix la medalla de distinció professional i les
medalles també de la guàrdia urbana. Respecte al punt 2 votem a favor, així
com en el 3, ens abstenim del 4 al 7, ens abstenim en el 8 i ens donem per
assabentats en el número 9, però farem uns comentaris al respecte, al 10 i a
l’11 votem favorablement i la meva companya Annabel Clar, doncs farà les
explicacions respecte del dictamen número 9.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Clar.
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SRA. CLAR
Sí, respecte al dictamen número 9, només volíem que constés en Acta la
nostra preocupació pel no compliment del termini màxim de pagament de les
factures a proveïdors, que fins el 30 de novembre estava a 59 dies, mentre
que es preveu que pel 31 de desembre es trobarà a 60 dies, termini superior
als 30 dies que preveu la Llei. De la mateixa manera, volíem deixar constància
de la conclusió número 4 de l’informe de l’Interventor, on es recomana fer un
seguiment exhaustiu de les execucions dels ingressos del pressupost,
potenciar la gestió i la recaptació en el darrer trimestre i reforçar les mesures
de contenció de la despesa, per tal de redreçar les previsions inicials incloses
al pla d’ajustos. Creiem que és prou important com per tenir-ho present i fer un
seguiment força exhaustiu d’aquestes qüestions que diu l’Interventor, per tal
que aquest pla, el 31 de desembre, tingui el seu compliment.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal del Partit Popular es dóna per
assabentat dels dictàmens 1 i 9, a favor del 2 i abstenció a la resta.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Gràcies Sra. Alcaldessa, per puntualitzar-li una qüestió a la Sra. Annabel Clar.
Sra. Clar, l’informo que el pagament, quan es fa l’informe de Tresoreria, es té
en compte el pagament des del moment que entra en registre de factures fins
que surt, per tant, hi ha pagaments que no es poden efectuar, doncs per
exemple perquè són deutors de l’Administració o perquè no han vingut a
buscar el xec, es donen circumstàncies com aquestes, o perquè la factura no
és correcta, hi ha diverses circumstàncies que, a més a més, doncs fa que
aquest termini s’incrementi.
Dit això, ja hem adoptat mesures i per part de Tresoreria, doncs el que es farà
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és fer un pla de disposició setmanal per poder fer front, de forma més ràpida,
a aquests pagaments, un cop estiguin validades aquestes factures.

Dit això, a data d’avui i si no tinc mala informació, la Generalitat ens deu 18
milions d’euros, si la Generalitat ens fes front a aquest pagament,
probablement podríem avançar i podríem ser molt més àgils. El cert és que
aquest Ajuntament és dels millors en el pagament als seus proveïdors, estem
fent front d’una forma jo crec que bastant òptima i es pot donar aquesta
circumstància, doncs que aquests pagaments en concret, doncs aquells que
són deutors no els hi podem pagar, aquells que les factures no han estat
validades, doncs evidentment fins que no hi ha la conformitat del tècnic no es
poden pagar, etc. Però li reitero, si la Generalitat fes front als seus deutes amb
els ajuntaments, probablement no tindríem tantes dificultats. Gràcies.

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

SRA. CLAR
L’informe de l’Interventor fa referència als pagaments a proveïdors i li recordo,
Sra. Perea, que fa uns mesos enrere vam aprovar aquell acord amb el govern
de Madrid, per fer front a aquestes factures de proveïdors i vostè sap
perfectament que allò dels 18 milions de la Generalitat és una altra cosa
diferent. De totes maneres, li estic dient que a l’informe consta que el termini
mig de pagament era de 59 dies i que es preveu que serà de 60 dies, no 30
com preveu la Llei. No em farà creure, Sra. Perea, que aquesta diferència,
aquesta diferència de 30 dies, es deu a gent que no ve a cobrar o gent que és
deutora de l'Ajuntament, és un termini mig de totes les factures, que ara li diré
que s’han pagat un total de 3.507 factures que, perquè el termini mig
d’aquestes 3.507 factures superi en 30 dies el màxim que preveu la Llei, n’hi
ha molta gent que és deutora de l'Ajuntament i hi ha molta gent que no ve a
cobrar el xec en el seu dia.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Perea.
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SRA. PEREA
Miri, em remeto a l’informe de Tresoreria, del Sr. Tresorer, de data 19 de
novembre, que explica i corrobora tot això que li estic dient, el termini
s’incrementa a quasi 59 dies i escaig, per què, doncs perquè es donen
aquestes circumstàncies, però ja li dic, li torno a repetir Sra. Annabel Clar, que
és una qüestió de liquidessa, si la Generalitat ens pagués el que ens deu,
doncs tindríem més tresoreria i seria més factible pagar a proveïdors. En
qualsevol cas, li reitero, en el proper informe de Tresoreria, doncs ja veurà el
canvi, perquè aquests criteris canviaran i em remeto a l’informe de Tresoreria,
llegeixi-se’l. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem a la següent Comissió Informativa.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIADICTAMEN 1.PRESIDÈNCIA NÚMERO 8411/2012, DE DATA 18 D’OCTUBRE,
CONCEDINT LES MEDALLES DE DISTINCIÓ PROFESSIONAL I LES
MEDALLES DE LA GUÀRDIA URBANA DE L’ANY 2012 A DIFERENTS
COMANDAMENTS I AGENTS DEL COS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que a data 18 d’octubre de 2012, l’Alcaldessa-Presidenta, va dictar el
decret amb número 8411/2012, concedint la Medalla de Distinció Professional
de la Guàrdia Urbana i la Medalla de la Guàrdia Urbana a diferents
comandaments i agents del cos de la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet.
ATÈS que a l’acord CINQUÈ de l’esmentat decret, es feia constar: “DONAR
COMPTE d’aquesta resolució a la propera sessió que celebri el Ple
municipal”.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta, i amb el dictamen previ de la
Comissió Permanent de Presidència i Economia,
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ACORDA:
PRIMER.- DONAR COMPTE de la resolució de l’Alcaldia-Presidència, número
8411/2012, de data 18 d’octubre, que literalment diu:
DECRET DE L’ALCALDIA QUE APROVA LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE DISTINCIÓ
PROFESSIONAL I DE LA MEDALLA DE LA GUÀRDIA URBANA A DIFERENTS
COMANDAMENTS I AGENTS DEL COS.
ATÉS que per acord de l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada amb data 3 de juliol de 2002, es
va procedir a aprovar definitivament el Reglament de la Guàrdia Urbana d’aquesta
Corporació. L’esmentat acord, juntament amb el text íntegre definitiu de l’esmentat Reglament
de la Guàrdia Urbana, fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província amb data 19 de juliol de
2002.
ATÉS que en el Títol VI de l’esmentat Reglament de la Guàrdia Urbana es regulen les
felicitacions, distincions o condecoracions per la realització d’actes destacats durant el servei
o pels anys de dedicació en actitud de constant superació o meritòria trajectòria professional.
VIST l’article 96 b) i c) del vigent Reglament de la Guàrdia Urbana, en el qual s’estableix la
concessió de les medalles de la Guàrdia Urbana i del Mèrit Professional a aquells agents o
comandaments que per la seva actitud de constant superació o per la seva trajectòria
professional d’especial dedicació destaquin notablement.
VIST l’escrit del Intendent cap de la Guàrdia Urbana d’aquest Municipi, de data 8 d’octubre de
2012, de conformitat amb l’establert a l’article 97.2 del Reglament de la Guàrdia Urbana,
proposant les següents concessions:
Medalla de Distinció Professional, en reconeixement a la seva actitud de constant
superació en el servei i per la seva llarga i destacada trajectòria professional al Servei del Cos
de la Guàrdia Urbana i de la ciutat de L’Hospitalet, als següents comandaments i agents del
Cos:
-

Caporal
Agent
Agent

xxx M.R.H
xxx J.A.L.C.
xxx A.L.C.

Medalla de la Guàrdia Urbana, en reconeixement a les excel·lents actuacions i capacitat de
resolucions de les mateixes, als següents comandaments i agents del Cos:
-

Caporal
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent

xxx F.J.O.
xxx M.A.L.
xxx F.A.L.
xxx J.A.G.D.
xxx S.N.A.
xxx J.M.B.B.
xxx S.B.L.
xxx M.D.L.
xxx R.R.M.
xxx A.V.D.
xxx J.L.R.M.
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-

Agent
Agent
Agent
Caporal
Agent

xxx J.B.A.
xxx F.A.M.
xxx A.B.C.
xxx M.F.B.
xxx D.Y.D.

VISTOS els certificats emesos pel cap de serveis de Recursos Humans d’aquest Ajuntament,
a data 15 d’octubre de 2012, fent constar els anys de servei i la relació laboral de cada un
d’ells amb aquest Ajuntament, en compliment de l’article 96.c) del Reglament de la Guàrdia
Urbana.
VIST l’article 97.2 del Reglament de la Guàrdia Urbana, en el qual s’estableix que la
concessió de les medalles la efectuarà l’Alcaldia, a proposta raonada del Cap del Cos.
ATÉS que, de conformitat amb l’article 97.3 del Reglament de la Guàrdia Urbana, l’acte de
lliurament o imposició de les medalles s’ha de fer amb la rellevància pública i social adequada
a cada cas.
VISTA la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya i el vigent
Reglament de la Guàrdia Urbana d’aquesta Corporació.
VIST l’informe de l’Assessor Jurídic de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, de data 15
d’octubre de 2012.
L’Alcaldessa-Presidenta, fent ús de les competències que m’atribueix l’article 124.4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
DISPOSO:
PRIMER.- CONCEDIR la Medalla de Distinció Professional de la Guàrdia Urbana, en
reconeixement a les seves actituds de constant superació en el servei i per les seves llargues
i destacades trajectòries professionals al servei del Cos de la Guàrdia Urbana i de la ciutat de
L’Hospitalet, als següents comandaments i agents del Cos:
-

Caporal
Agent
Agent

xxx M.R.H
xxx J.A.L.C.
xxx A.L.C.

SEGON.- CONCEDIR la Medalla de la Guàrdia Urbana, en reconeixement a les excel·lents
actuacions i capacitat de resolucions de les mateixes, als següents comandaments i agents
del Cos:
-

Caporal
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent

xxx F.J.O.
xxx M.A.L.
xxx F.A.L.
xxx J.A.G.D.
xxx S.N.A.
xxx J.M.B.B.
xxx S.B.L.
xxx M.D.L.
xxx R.R.M.
xxx A.V.D.
xxx J.L.R.M.
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-

Agent
Agent
Agent
Caporal
Agent

xxx J.B.A.
xxx F.A.M.
xxx A.B.C.
xxx M.F.B.
xxx D.Y.D.

TERCER.- FER LA CORRESPONENT ANOTACIÓ en els expedients personals dels
condecorats, considerant-se com a mèrit especial als efectes oportuns.
QUART.- FIXAR el dia 22 d’octubre de 2012, al Centre Cultural de Bellvitge d’aquesta ciutat,
per a l’acte de lliurament de les medalles, diploma o testimoni en el qual consti el
corresponent acord de concessió, així com de les agulles o passadors indicatius de la
distinció.
CINQUÈ.municipal.

DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la propera sessió que celebri el Ple

SISÈ.- DONAR TRASLLAT del present decret a l’Alcaldia-Presidència, a l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, a la Secretaria General del Ple, a l’Intendent cap de la Guàrdia Urbana
i al personal de la Guàrdia Urbana condecorat amb les Medalles.

SEGON.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Alcaldia-Presidència, al
Tinent d’Alcalde de Seguretat, Convivència i Civisme i a la Secretaria General
del Ple d’aquest Ajuntament.

HISENDA I RECURSOS GENERALS
PER A LA DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT
DICTAMEN 2.DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CORRESPONENTS A LA SUPRESSIÓ
DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 25 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que l’article 2.1 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures
per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat estableix
que el personal al servei del sector públic veurà reduïdes les seves
retribucions en les quanties que correspongui percebre el mes de desembre
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de 2012 com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària
com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals
equivalents del mes esmentat.
ATÈS que el Ple de l’ajuntament, en sessió de 25 de setembre de 2012, va
acordar la supressió de la paga extraordinària que correspondria percebre el
mes de desembre de 2012 als membres de la Corporació que exerceixen el
seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, i la reducció en una
catorzena part de la quantia màxima anual de les dietes per assistència a les
sessions del Ple municipal i de la Junta de Portaveus.
VISTA la nota informativa de 5 de setembre de 2012, i la seva modificació de
23 d’octubre de 2012, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i
Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, relativa a l’aplicació
per les entitats locals del que es disposa als articles 2 del Reial decret llei
20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de pressupostos generals de l’Estat per al
present exercici, que estableix la procedència d’acordar la no disponibilitat
dels crèdits corresponents a les quanties que correspongui percebre en el
mes de desembre, conseqüència de la supressió tant de la paga
extraordinària, com de la paga addicional de complement específic 0 pagues
addicionals equivalents del referit mes.
VISTOS els informes del cap de servei de Recursos Humans, del cap de
servei de Promoció Econòmica, Ocupació i Programes Europeus, del cap de
secció de Gestió Econòmica i Administració, i del director de serveis
d’Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de
l’ajuntament, d’acord amb l’article 33.3 del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
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.- DECLARAR la no disponibilitat dels crèdits pressupostaris de
l’exercici 2012 corresponents a la supressió tant de la paga extraordinària com
de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals
equivalents del mes de desembre de 2012, exclòs el complement de paga
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atesa la seva naturalesa de complement de productivitat, del personal
funcionari, laboral, directiu i eventual al servei de la Corporació i dels membres
de la Corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva
o parcial, i de la catorzena part de la quantia màxima anual de les dietes per
assistència a les sessions del Ple municipal i de la Junta de Portaveus, per un
import total de 3.392.553,07 euros i d’acord amb el resum següent:

Concepte

Quantia
(euros)

Personal funcionari, laboral, directiu i eventual al servei de la
Corporació
Personal laboral no permanent contractat a càrrec de
programes subvencionats de promoció de l’ocupació
Membres de la Corporació que exerceixen el seu càrrec en
règim de dedicació exclusiva o parcial
Membres de la Corporació que no exerceixen el seu càrrec en
règim de dedicació exclusiva o parcial (assistències a Ple i
Junta de Portaveus)

3.187.826,85

Total

3.392.553,07

104.490,46
90.680,34
9.555,42

SEGON.- Imputar les retencions de crèdit per no disponibilitat a les
aplicacions pressupostàries de l’exercici 2012 que es relacionen als informes
del cap de servei de Recursos Humans, del cap de servei de Promoció
Econòmica, Ocupació i Programes Europeus i del cap de secció de Gestió
Econòmica i Administració que figuren a l’expedient i formen part integrant
d’aquest acord.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció General, al Servei de
Recursos Humans, al Servei de Promoció Econòmica, Ocupació i Programes
Europeus i a la Secció de Gestió Econòmica i Administració.

PER DESAFECTAR I AGRUPAR LES FINQUES
DICTAMEN 3.SITUADES AL CARRER ERMITA, NÚM. 66, DESTINADES AL CENTRE
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
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del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Servei Català de la Salut, amb data 20 de març de 2012,
sol·licita la documentació necessària per a la formalització del dret de
superfície del centre d’atenció primària situat al carrer de l’Ermita.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en data 6 de febrer de 1992, va aprovar la
ubicació d’un equipament de Centre d’assistència Primària a la zona oest de
Bellvitge, a l’espai situat entre els blocs E-21, E-23 i l’Institut Ramon Muntaner
i de posar a disposició de la Generalitat, departament de Sanitat i Seguretat
Social el terreny esmentat, qui va construir l’edifici, tot i que la situació jurídica
del terreny no estava regularitzada.
ATÈS que la tinenta d’alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, mitjançant
Decret núm. 5772/2012, de data 26 de juny, va resoldre instruir expedient per
a la desafectació de les finques següents:
Finca de 479 m2 situada en la Rambla de la Marina, qualificada com a bé de
servei públic, per procedir a la seva qualificació com a bé patrimonial.
Finca de 602,27 m2, situada al barri de Bellvitge, qualificada com a bé d’ús
públic, per procedir a la seva qualificació com a bé patrimonial.
Finca de 490 m2 situada en la Rambla de la Marina, qualificada com a bé d’ús
públic, per procedir a la seva qualificació com a bé patrimonial.
ATÈS que ha estat exposat al públic segons edicte en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de data 17 de setembre de
2012.
ATÈS que els terrenys esmentats consten inscrits en el Llibre inventari de
béns i drets de l’Ajuntament, amb les descripcions següents:
a) Porció de terreny situat al barri de Bellvitge, destinat a centre d’atenció
primària, de superfície 479 m2. AFRONTA: al Nord, amb finca ocupada pel
CAP; a l’Est, amb part del solar E-22; al Sud, amb finca ocupada pel CAP; i a
l’Oest, amb part del solar E-22.
Valorat en 55.631,06 €.
Inscrit en el Llibre inventari de béns, al foli 63 del tom 1.10, amb la qualificació
jurídica de bé de servei públic. I en el Registre de la Propietat al volum 1963,
llibre 253, foli 117, finca 10352, inscripció 1a.
b) Porció de terreny situat en el barri de Bellvitge, destinat a centre d’atenció
primària, de superfície 602,27 m2. AFRONTA: al Nord, amb la finca municipal
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de la qual es segrega; a l’Est, amb terrenys d’ús públic; al Sud, amb part de la
finca E-22, ocupada pel CAP; i a l’Oest, amb terrenys d’ús públic.
Valorat en 69.947,64 €.
Inscrit en el Llibre inventari de béns, al foli 361 del tom 2.3, amb la qualificació
jurídica de bé d’ús públic. I en el Registre de la Propietat al volum 1963, llibre
253, foli 121, finca 10358, inscripció 1a.
c) Porció de terreny situat en el barri de Bellvitge, destinat a centre d’atenció
primària, de superfície 490 m2. AFRONTA: al Nord, amb part del solar E-22,
ocupat pel CAP; a l’Est, amb terrenys d’ús públic; al Sud, amb la resta de la
finca matriu de la qual se segrega i en part amb la finca de Rambla Marina,
131-139; i a l’Oest, amb terrenys d’ús públic.
Valorat en 56.908,60 €.
Inscrit en el Llibre inventari de béns, al foli 365 del tom 2.3, amb la qualificació
jurídica de bé d’ús públic. I en el Registre de la Propietat al volum 1963, llibre
253, foli 122, finca 10360, inscripció 1a.
ATÈS que les finques esmentades s’han d’agrupar als efectes de configurar la
finca ocupada pel CAP Bellvitge Sud, la descripció de la qual és la següent:
Porció de terreny situat al barri de Bellvitge, en el qual està construït el CAP
Bellvitge Sud, de superfície 1.571,27 m2. AFRONTA: al Nord, amb resta de la
finca matriu; a l’Est, part en terrenys d’ús públic i part amb la resta de la finca
E-22; al Sud, amb resta de la finca matriu i en part amb la finca de rambla
Marina, núm. 131-139, de cessió a aquest Ajuntament segons la reparcel·lació
de Bellvitge; i, a l’Oest, part en terrenys d’ús públic i part amb resta de la finca
E-22.
Valorat en 182.487,30 €.
Vist l’informe de la cap de la secció de Patrimoni, Assegurances i
Responsabilitat Patrimonial de 26 d’octubre de 2012.
ATÈS que la competència és del Ple de l’Ajuntament, segons estableixen els
articles 204.5 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 20.2 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència i Economia,
ACORDA:
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Primer. DESAFECTAR de la qualificació de domini públic (servei públic i ús
públic) a patrimonial les finques següents:
a) Porció de terreny situat al barri de Bellvitge, destinat a centre d’atenció
primària, de superfície 479 m2. AFRONTA: al Nord, amb finca ocupada pel
CAP; a l’Est, amb part del solar E-22; al Sud, amb finca ocupada pel CAP; i a
l’Oest, amb part del solar E-22.
Valorat en 55.631,06 €.
Inscrit en el Llibre inventari de béns, al foli 63 del tom 1.10, amb la qualificació
jurídica de bé de servei públic. I en el Registre de la Propietat al volum 1963,
llibre 253, foli 117, finca 10352, inscripció 1a.
b) Porció de terreny situat en el barri de Bellvitge, destinat a centre d’atenció
primària, de superfície 602,27 m2. AFRONTA: al Nord, amb la finca municipal
de la qual es segrega; a l’Est, amb terrenys d’ús públic; al Sud, amb part de la
finca E-22, ocupada pel CAP; i a l’Oest, amb terrenys d’ús públic.
Valorat en 69.947,64 €.
Inscrit en el Llibre inventari de béns, al foli 361 del tom 2.3, amb la qualificació
jurídica de bé d’ús públic. I en el Registre de la Propietat al volum 1963, llibre
253, foli 121, finca 10358, inscripció 1a.
c) Porció de terreny situat en el barri de Bellvitge, destinat a centre d’atenció
primària, de superfície 490 m2. AFRONTA: al Nord, amb part del solar E-22,
ocupat pel CAP; a l’Est, amb terrenys d’ús públic; al Sud, amb la resta de la
finca matriu de la qual se segrega i en part amb la finca de Rambla Marina,
131-139; i a l’Oest, amb terrenys d’ús públic.
Valorat en 56.908,60 €.
Inscrit en el Llibre inventari de béns, al foli 365 del tom 2.3, amb la qualificació
jurídica de bé d’ús públic. I en el Registre de la Propietat al volum 1963, llibre
253, foli 122, finca 10360, inscripció 1a.
Segon. DISPOSAR la pertinent modificació de l’Inventari de béns, així com
que es faci constar al Registre de la Propietat la modificació de les
qualificacions jurídiques dels béns, que passen a ser patrimonials.
Tercer. AGRUPAR, una vegada desafectades i amb la qualificació jurídica de
patrimonials les finques descrites en l’apartat anterior, la descripció de la qual
serà la següent:
Porció de terreny situat al barri de Bellvitge, en el qual està construït el CAP
Bellvitge Sud, de superfície 1.571,27 m2. AFRONTA: al Nord, amb resta de la
finca matriu; a l’Est, part en terrenys d’ús públic i part amb la resta de la finca
E-22; al Sud, amb resta de la finca matriu i en part amb la finca de rambla
Marina, núm. 131-139, de cessió a aquest Ajuntament segons la reparcel·lació
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de Bellvitge; i, a l’Oest, part en terrenys d’ús públic i part amb resta de la finca
E-22.
Valorat en 182.487,30 €.
Quart. TRASLLADAR els acords precedents a la Intervenció Municipal.

DICTAMEN 4.PER A L’APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE
CREDITS 139 I 159 DEL PRESSUPOST 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2012, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2011.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de crèdit extraordinari, de suplement de
crèdit i de transferència de crèdits d’acord amb el que es preveu als articles
177, 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que
disposa l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a
l’exercici 2012, que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb
el que estableix l’article 123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals,
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit del pressupost de
l’ajuntament per a 2012, corresponent als expedients 139 i 159 en les
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modalitats de transferència de crèdits (2.900,- euros) i crèdit extraordinari
(0,16 euros), d’acord amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum
següent :
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO
ANTERIOR

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
90.898.940,00
0,00
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.099.240,00
0,00
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
22.043.910,00
70.892,75
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 67.764.820,00 4.927.345,40
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.292.760,00
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
3.264.330,00
680.213,51
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 40.375.042,70
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
13.330.000,00
660.856,71
TOTAL
206.694.000,00 46.714.351,07
MODIFICACIO
INICIAL
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
79.100.000,00 4.414.131,55
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
69.804.952,00 3.598.640,38
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
6.400.000,00 -1.427.031,89
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.037.868,00 3.134.195,72
CAP 6 - INVERSIONS REALS
6.636.000,00 40.383.651,68
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
5.066.180,00 2.525.456,92
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
697.760,87
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
10.955.000,00
23.546,00
TOTAL
200.000.000,00 53.350.351,23

MODIF
ACTUAL

DEFINITIU

0,00 90.898.940,00
0,00
7.099.240,00
0,00 22.114.802,75
0,00 72.692.165,40
0,00
2.292.760,00
0,00
3.944.543,51
0,00 40.375.042,70
0,16 13.990.856,87
0,16 253.408.351,23
MODIF
DEFINITIU
ACTUAL
0,00 83.514.131,55
-2.900,00
2.900,00 73.403.592,38
0,00
4.972.968,11
0,00 25.172.063,72
0,00 47.019.651,68
0,00
7.591.636,92
0,00
697.760,87
0,00 10.978.546,00
0,00 253.350.351,23

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

DICTAMEN 5.PER A L’APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE
CREDITS 166 DEL PRESSUPOST 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
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representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2012, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2011.

ATÈS l’expedient incoat d’autorització de crèdit extraordinari, de suplement de
crèdit i de transferència de crèdits d’acord amb el que es preveu als articles
177, 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.

ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que
disposa l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a
l’exercici 2012, 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 del pressupost de
l’ajuntament per a 2012, corresponent a l’expedient 166 en la modalitat de
transferència de crèdits (63.075,75,- e€), d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO
ANTERIOR

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
90.898.940,00
0,00
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.099.240,00
0,00
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
22.043.910,00
70.892,75
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 67.764.820,00 4.927.345,40
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.292.760,00
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
3.264.330,00
680.213,51
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 40.375.042,70
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
13.330.000,00
660.856,71
TOTAL
206.694.000,00 46.714.351,07
MODIFICACIO
INICIAL
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
79.100.000,00 4.414.131,55
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
69.804.952,00 3.598.640,38
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
6.400.000,00 -1.427.031,89
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.037.868,00 3.134.195,72
CAP 6 - INVERSIONS REALS
6.636.000,00 40.383.651,68
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
5.066.180,00 2.525.456,92
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
697.760,87
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
10.955.000,00
23.546,00
TOTAL
200.000.000,00 53.350.351,23

MODIF
ACTUAL

DEFINITIU

0,00 90.898.940,00
0,00
7.099.240,00
0,00 22.114.802,75
0,00 72.692.165,40
0,00
2.292.760,00
0,00
3.944.543,51
0,00 40.375.042,70
0,00 13.990.856,71
0,00 253.408.351,07
MODIF
DEFINITIU
ACTUAL
51.122,75 83.565.254,30
-51.122,75 73.352.469,63
0,00
4.972.968,11
0,00 25.172.063,72
0,00 47.019.651,68
0,00
7.591.636,92
0,00
697.760,87
0,00 10.978.546,00
-51.122,75 253.350.351,23

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

DICTAMEN 6.PER A L’APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE
CREDITS 167 DEL PRESSUPOST 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
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ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2012, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2011.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de crèdit extraordinari, de suplement de
crèdit i de transferència de crèdits d’acord amb el que es preveu als articles
177, 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que
disposa l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a
l’exercici 2012, 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 del pressupost de
l’ajuntament per a 2012, corresponent a l’expedient 167 en la modalitat de
transferència de crèdits (9.454,00 €), d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO
ANTERIOR

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
90.898.940,00
0,00
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.099.240,00
0,00
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
22.043.910,00
70.892,75
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 67.764.820,00 4.927.345,40
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.292.760,00
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
3.264.330,00
680.213,51
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 40.375.042,70
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
13.330.000,00
660.856,71
TOTAL
206.694.000,00 46.714.351,07
MODIFICACIO
INICIAL
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
79.100.000,00 4.414.131,55
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
69.804.952,00 3.598.640,38
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
6.400.000,00 -1.427.031,89
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.037.868,00 3.134.195,72
CAP 6 - INVERSIONS REALS
6.636.000,00 40.383.651,68
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
5.066.180,00 2.525.456,92
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
697.760,87
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
10.955.000,00
23.546,00
TOTAL
200.000.000,00 53.350.351,23

MODIF
ACTUAL

DEFINITIU

0,00 90.898.940,00
0,00
7.099.240,00
0,00 22.114.802,75
0,00 72.692.165,40
0,00
2.292.760,00
0,00
3.944.543,51
0,00 40.375.042,70
0,00 13.990.856,71
0,00 253.408.351,07
MODIF
DEFINITIU
ACTUAL
0,00 83.514.131,55
-9.454,00 73.394.138,38
0,00
4.972.968,11
9.454,00 25.181.517,72
0,00 47.019.651,68
0,00
7.591.636,92
0,00
697.760,87
0,00 10.978.546,00
0,00 253.350.351,23
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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 7.PER A L’APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE
CREDITS 163 DEL PRESSUPOST 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2012, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2011.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de crèdit extraordinari, de suplement de
crèdit i de transferència de crèdits d’acord amb el que es preveu als articles
177, 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que
disposa l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a
l’exercici 2012, 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
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Recursos Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència i Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit del pressupost de
l’ajuntament per a 2012, corresponent a l’expedient 163 en la modalitat de
crèdit extraordinari (1.000.728,96 €), d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO
ANTERIOR

MODIF
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
90.898.940,00
0,00
0,00 90.898.940,00
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.099.240,00
0,00
0,00
7.099.240,00
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
22.043.910,00
70.892,75
0,00 22.114.802,75
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 67.764.820,00 4.927.345,40
0,00 72.692.165,40
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.292.760,00
0,00
0,00
2.292.760,00
CAP 6 - ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
1.000.728,96
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
3.264.330,00
680.213,51
0,00
3.944.543,51
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 40.375.042,70
0,00 40.375.042,70
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
13.330.000,00
660.856,71
0,00 13.990.856,71
TOTAL
206.694.000,00 46.714.351,07 1.000.728,96 253.408.351,07
MODIFICACIO
MODIF
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
79.100.000,00 4.414.131,55
0,00 83.514.131,55
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
69.804.952,00 3.598.640,38
0,00 73.403.592,38
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
6.400.000,00 -1.427.031,89
0,00
4.972.968,11
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.037.868,00 3.134.195,72
0,00 25.172.063,72
CAP 6 - INVERSIONS REALS
6.636.000,00 40.383.651,68 1.000.728,96 48.020.380,64
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
5.066.180,00 2.525.456,92
0,00
7.591.636,92
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
697.760,87
0,00
697.760,87
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
10.955.000,00
23.546,00
0,00 10.978.546,00
TOTAL
200.000.000,00 53.350.351,23 1.000.728,96 254.351.080,19

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 LES MODIFICACIONS DE
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CREDITS 179 DEL PRESSUPOST 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2012, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2011.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de crèdit extraordinari, de suplement de
crèdit i de transferència de crèdits d’acord amb el que es preveu als articles
177, 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que
disposa l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a
l’exercici 2012, 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 del pressupost de
l’ajuntament per a 2012, corresponent a l’expedient 179 en la modalitat de
Baixa per anul·lació, crèdit extraordinari (7.000,00 €), d’acord amb el detall
que figura a l’expedient i amb el resum següent :

…/…

23

ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO
ANTERIOR

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
90.898.940,00
0,00
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.099.240,00
0,00
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
22.043.910,00
70.892,75
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 67.764.820,00 4.927.345,40
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.292.760,00
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
3.264.330,00
680.213,51
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 40.375.042,70
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
13.330.000,00
660.856,71
TOTAL
206.694.000,00 46.714.351,07
MODIFICACIO
INICIAL
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
79.100.000,00 4.414.131,55
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
69.804.952,00 3.598.640,38
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
6.400.000,00 -1.427.031,89
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.037.868,00 3.134.195,72
CAP 6 - INVERSIONS REALS
6.636.000,00 40.383.651,68
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
5.066.180,00 2.525.456,92
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
697.760,87
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
10.955.000,00
23.546,00
TOTAL
200.000.000,00 53.350.351,23

MODIF
ACTUAL

DEFINITIU

0,00 90.898.940,00
0,00
7.099.240,00
0,00 22.114.802,75
0,00 72.692.165,40
0,00
2.292.760,00
0,00
3.944.543,51
0,00 40.375.042,70
0,00 13.990.856,71
0,00 253.408.351,07
MODIF
DEFINITIU
ACTUAL
0,00 83.514.131,55
0,00 73.403.592,38
0,00
4.972.968,11
-7.000,00 25.165.063,72
0,00 47.019.651,68
7.000,00
7.598.636,92
0,00
697.760,87
0,00 10.978.546,00
0,00 253.350.351,23

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 DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’INFORME
DEL INTERVENTOR GENERAL, SOBRE L’EXECUCIÓ DEL PLA D’AJUST
APROVAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

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

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

DICTAMEN 10.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT,
PER
UN
IMPORT
DE
15.230,57
EUROS,
CORRESPONENTS AL SERVEI DE NETEJA, MANTENIMENT, VIGILÀNCIA
I OBERTURA I TANCAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL DE CAN SERRA,
REALITZADES PER L’EMPRESA CLECE, S.A.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió del Tinent d'Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i
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Ocupació, s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per procedir al
reconeixement de les obligacions derivades de les següents factures, emeses
per l’empresa CLECE, S.A., pels serveis corresponents a la neteja,
manteniment, vigilància i obertura i tancament del Mercat Municipal de Can
Serra, realitzats del 16 d’abril al 5 de juliol de 2012:
-

Fra. 009980010212FAC de data 30/04/2012 ........................ 2.861,50 €
Fra. 009980012812FAC de data 31/05/2012 ........................ 5.723,00 €
Fra. 009980015412FAC de data 30/06/2012 ........................ 5.723,00 €
Fra. 009980000512REC de data 05/07/2012 .......................... 923,07 €

ATÈS que l’import total de les factures dels treballs realitzats és de 15.230,57
euros.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits
com a conseqüència dels serveis realitzats, pel qual s’hauria de reconèixer el
crèdit a favor de l’empresa que va executar els serveis.
ATÈS que l’abonament de la despesa derivada per l’execució dels serveis per
import de 15.230,57 euros (12.907,26 € més 2.323,31 € d’IVA), es podrà
formalitzar amb càrrec a la partida 07.2410.226.99.50 del pressupost
municipal de 2012, segons certificat de retenció de crèdit núm. 120034318, de
data 9 d’octubre, emès per la Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del Tinent d'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 en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les
conversions administratives de les actuacions administratives corresponents
a la despesa realitzada per l’empresa CLECE, S.A., pels serveis
corresponents a la neteja, manteniment, vigilància i obertura i tancament del
Mercat Municipal de Can Serra, realitzats del 16 d’abril al 5 de juliol de 2012
(RC-15/12).
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SEGON.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de CLECE,
S.A., amb Número de Identificació Fiscal A-80364243, en concepte dels
serveis corresponents a la neteja, manteniment, vigilància i obertura i
tancament del Mercat Municipal de Can Serra, realitzats del 16 d’abril al 5 de
juliol de 2012, per un import total de quinze mil dos-cents trenta euros amb
cinquanta-set cèntims (15.230,57 €) (12.907,26 € més 2.323,31 € d’IVA),
segons les factures que es detallen a continuació:
-

Fra. 009980010212FAC de data 30/04/2012 ........................ 2.861,50 €
Fra. 009980012812FAC de data 31/05/2012 ........................ 5.723,00 €
Fra. 009980015412FAC de data 30/06/2012 ........................ 5.723,00 €
Fra. 009980000512REC de data 05/07/2012 .......................... 923,07 €

TERCER.- El crèdit reconegut a l’acord anterior per import 15.230,57 euros
(12.907,26 € més 2.323,31 € d’IVA), es podrà formalitzar amb càrrec a la
partida 07.2410.226.99.50 del pressupost municipal de 2012, segons certificat
de retenció de crèdit núm. 120034318, de data 9 d’octubre, emès per la
Intervenció General.
QUART.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el
que disposa el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial.
CINQUÈ.- Notificar els anteriors acords a l’empresa interessada, a la Secció
de Gestió Econòmica i Administració, i a l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació.

DICTAMEN 11.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 32.040,75 EUROS IVA INCLÒS,
CORRESPONENTS ALS SERVEIS D’OBERTURA,
TANCAMENT,
MANTENIMENT I VIGILÀNCIA DE LES INSTAL·LACIONS DEL MERCAT
DE LA FLORIDA, REALITZATS PER L’EMPRESA DACGA 2
MANTENIMENT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC,
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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 per Provisió del Tinent d'Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per procedir al
reconeixement de les obligacions derivades de les següents factures:
DACGA2 MANTENIMENTS, SL
DACGA2 MANTENIMENTS, SL
DACGA2 MANTENIMENTS, SL

Fra.2180/12 de data 29/07/2012
Fra.2187/12 de data 29/08/2012
Fra.2192/12 de data 29/09/2012

10.590,50 €
10.590,50 €
10.859,75 €

ATÈS que l’import total de les factures dels treballs realitzats és de 32.040,75
euros IVA inclòs.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits
com a conseqüència dels serveis realitzats, pel qual s’hauria de reconèixer el
crèdit a favor de l’empresa que va executar els serveis.
ATÈS que l’abonament de la despesa derivada per l’execució dels serveis, per
import de 32.040,75 euros IVA inclòs, es podrà formalitzar amb càrrec a la
partida 07.2410.226.99.50 del pressupost municipal de 2012, segons certificat
de retenció de crèdit núm. 120034319, de data 9 d’octubre, emès per la
Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del Tinent d'Alcalde, titular de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les
conversions administratives de les actuacions administratives corresponents
a la despesa realitzada per l’empresa DACGA2 MANTENIMENTS, SL pels
serveis d’obertura, tancament, manteniment i vigilància de les instal·lacions
del Mercat de la Florida (RC-14/12).
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SEGON.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de DACGA2
MANTENIMENTS, SL, amb Número de Identificació Fiscal B65203606, en
concepte dels serveis d’obertura, tancament, manteniment i vigilància de les
instal·lacions del Mercat de la Florida, corresponents a l’exercici 2012, per un
import total de 32.040,75 euros IVA inclòs, segons les factures que es detallen
a continuació:
DACGA2 MANTENIMENTS, SL
DACGA2 MANTENIMENTS, SL
DACGA2 MANTENIMENTS, SL

Fra.2180/12 de data 29/07/2012
Fra.2187/12 de data 29/08/2012
Fra.2192/12 de data 29/09/2012

10.590,50 €
10.590,50 €
10.859,75 €

TERCER.- El crèdit reconegut a l’acord anterior per import 32.040,75 euros
IVA inclòs, es formalitzarà amb càrrec a la partida 07.2410.226.99.50 del
pressupost municipal de 2012, segons certificat de retenció de crèdit núm.
120034319, de data 9 d’octubre, emès per la Intervenció General.
QUART.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el
que disposa el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial.
CINQUÈ.- Notificar els anteriors acords a l’empresa interessada, a la Secció
de Gestió Econòmica i Administració i a l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació.

COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC I DE BENESTAR I SERVEI A
LES PERSONES

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé, si els hi sembla fem la següent Comissió i ens posicionem,
com no són temes massa complicats, passem a la següent Comissió
Permanent.
D’acord, passem al posicionament dels grups, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya s’absté del punt número 12 i vota favorablement al
13, 14 i 15.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
favorablement dels quatre dictàmens.

Unida

i

Alternativa

votem

SRA. ALCALDESSA
Per part de Convergència i Unió.

SR. MONRÓS
Sí, en el punt número 12 votarem a favor.

SRA. CLAR
Igualment votarem a favor en el punt número 13, 14 i 15.

SRA. ALCALDESSA
D’acord. Per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, abstenció al 12 i a favor de la resta.
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SRA. ALCALDESSA
D’acord, hem finalitzat, hi ha una urgència, això també s’havia parlat a la
Comissió Informativa i a la Junta de Portaveus, li demanaria a la Sra.
Secretària que fes lectura del títol del dictamen.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 12.PER APROVAR LA CESSIÓ GRATUITA A FAVOR DE
L’INCASÒL, DEL TERRENY DE PROPIETAT MUNICIPAL A L’AVINGUDA
TORRENT GORNAL Nº 50.
Vist l’informe favorable condicionat de la Intervenció General que literalment
diu: “INFORME FAVORABLE CONDICIONAT al resultat de l’exposició pública
efectuada al BOP de data 26 d’octubre de 2012.” No obstant això, es dóna
compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es.
Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que en data 19 de desembre de 2001 es va signar el “Conveni entre el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat per al desenvolupament d’actuacions urbanístiques
per a la construcció d’habitatges de protecció oficial” que acordava, entre
altres, la col·laboració d’ambdues administracions per a l’execució del PERI 3
del sector Creu Roja/Vallparda mitjançant el sistema d’expropiació, essent
l’Ajuntament l’administració actuant i l’Institut Català del Sòl el beneficiari de
les expropiacions.
Atès que per resolució del director de l’Institut Català del Sòl de 24 de
novembre de 2004, es va aprovar definitivament la relació de béns i drets
afectats per aquest PERI, en la qual consta com a finca afectada a la illa 11 la
següent:
Titular: AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
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Adreça: Pl. de l’Ajuntament 11, l’Hospitalet de Llobregat
Finca afectada: Torrent Gornal, 50
Dret afectat: Propietat
Dades registrals. No consten

Atès que En data 5 d’octubre de 2006 es va signar escriptura de permuta
entre l’INCASOL i la Societat Municipal L’H2010, en la qual es va acordar la
transmissió del solar propietat de dita Societat, situat al C. Creu Roja 30-38 i
Travessera de Collblanc núm. 12-16 a favor de l’INCASOL, i en permuta, la
transmissió d’un percentatge en proindivís del solar de l’Av. del Torrent Gornal
48-52 resultant de les expropiacions a efectuar per l’INCASOL al PERI 3. Es
va preveure la possibilitat que l’H2010 exigís com a garantia el preu del solar
per ells aportat si abans del 30 de juny de 2008 l’INCASÒL no entregava en
permuta els terrenys acordats.
Atès que per reiterats escrits de dates 20 d’abril de 2010, 24 de novembre de
2010 i 28 de març de 2012, l’INCASOL ha sol·licitat a l’Ajuntament la cessió
gratuïta al seu favor del solar del Torrent Gornal 50, per tal de donar
compliment a les obligacions urbanístiques derivades del conveni esmentat a
l’apartat primer d’aquest informe i també, per fer front a les obligacions
contretes en l’escriptura de permuta esmentada a l’apartat anterior, ja que el
solar de l’Av. del Torrent Gornal 50 és part del solar de l’Av. Torrent Gornal
48-52.
Atès que en data 25 de setembre de 2009 el Ple Municipal ha aprovat el
“Conveni urbanístic entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, i l’Institut
Català del Sòl i l’Ajuntament de l’Hospitalet per a la concreció de les
actuacions en àmbits d’habitatge protegit al municipi de l’Hospitalet de
Llobregat” i que, en el seu pacte Cinqué.- Actuació al sector Creu-Roja
Vallparda- s’acorda entre d’altres,l’obligació per part de l’Ajuntament ha fer
efectiva la cessió gratuïta a favor de l’Incasòl del solar de la finca municipal de
212 m2 de l’Av. del Torrent Gornal núm. 50.
Vist el decret de la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, de data
23 d’octubre de 2012 pel que es resol segregar de la finca registral 6063 de
742,92 m2, situada al nº 50 de l’avinguda del Torrent Gornal, la porció de
terreny destinada a cessió gratuïta a favor de l’Incasòl, així com la seva
inscripció al llibre-inventari de drets i béns de l’Ajuntament i la instrucció de
l’expedient per a la seva desafectació.
Atès que la finca objecte de cessió després de la segregació practicada, té la
següent descripció:
“ Porció de terreny en forma de trapezi, situat a l’Av. del Torrent Gornal núm. 50
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de l’Hospitalet. Ocupa una superfície de sòl de 212 m2. Afronta: al Nord, Est i Sud,
amb terrenys propietat de l’Institut Català del Sòl; i a l’Oest, amb l’Av. del Torrent
Gornal”
- UTM: 6105226DF2860E0001IM
- Qualificació urbanística: Zona subjecte a ordenació volumètrica específica (clau
18) per la Modificació del Pla General Metropolità al sector Creu Roja- Vallparda i
pel Pla especial de reforma interior núm. 3 al Sector Creu Roja-Vallparda.
- Càrregues: gravada amb el possible dret de reversió.
- Finca adquirida per expropiació a M.F.A. i D.A.M., a l’any 1967.

És part de la finca registral núm. 6.063, inscrita al foli 12, tom 1870, llibre 751 del
Registre de la Propietat num. 1 de l’Hospitalet de Llobregat, a favor de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, pendent d’inscripció.

Vistos els informes tècnics i jurídics emesos des de l’Agència de
Desenvolupament Urbà obrants a l’expedient.
Vist el què disposa l’article 214.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb
el 127.1.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent
d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- Cedir amb caràcter gratuït i permanent a l’Institut Català del Sòl, la
propietat dels terrenys municipals, descrits en el cos d’aquest dictamen, situat
a l’avinguda Torrent Gornal, 50 d’aquesta ciutat, de 212 m2 de superfície, amb
la següent descripció:
“ Porció de terreny en forma de trapezi, situat a l’Av. del Torrent Gornal núm. 50
de l’Hospitalet. Ocupa una superfície de sòl de 212 m2. Afronta: al Nord, Est i Sud,
amb terrenys propietat de l’Institut Català del Sòl; i a l’Oest, amb l’Av. del Torrent
Gornal”
- UTM: 6105226DF2860E0001IM
- Qualificació urbanística: Zona subjecte a ordenació volumètrica específica (clau
18) per la Modificació del Pla General Metropolità al sector Creu Roja- Vallparda i
pel Pla especial de reforma interior núm. 3 al Sector Creu Roja-Vallparda.
- Càrregues: gravada amb el possible dret de reversió.
- Finca adquirida per expropiació a M.F.A. i D.A.M., a l’any 1967.

És part de la finca registral núm. 6.063, inscrita al foli 12, tom 1870, llibre 751 del
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Registre de la Propietat num. 1 de l’Hospitalet de Llobregat, a favor de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, pendent d’inscripció en el registre de la propietat de
l’Hospitalet nº 1.

Aquesta cessió s’efectua de conformitat amb el què disposa el pacte 5è del
Conveni Urbanístic entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Institut
Català del Sòl i l’Ajuntament de l’Hospitalet, per a la concreció de les
actuacions en àmbits d’habitatge protegit al municipi de l’Hospitalet de
Llobregat, aprovat pel Ple Municipal en data 25 de setembre de 2012.
SEGON.- Condicionar l’efectivitat del precedent acord al resultat del tràmit
d’informació pública i de tots aquells actes que siguin necessaris per a la seva
eficàcia.
TERCER.- Facultar indistintament al Tinent d’Alcaldia d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat i/o a la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos
Generals, per a signar tots els documents públics i privats necessaris per
executar els acords anteriors.
QUART.- Traslladar els precedents acords a l’Institut Català del Sòl, al
Departament de Territori i Sostenibilitat i al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya i al Registre de la Propietat nº 1 de l’Hospitalet de
Llobregat.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 13.PER A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ EXP. 29/11, DEL
SERVEI DE SALUT, CONTRA EL SR. J.R.B. PER INFRACCIÓ DE LA
NORMATIVA SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT
PERILLOSOS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies
núm. 1344/2012, de 10 de febrer, es va incoar el present procediment
sancionador contra el Sr. J.R.B., amb domicili al carrer xxxxxxxx, de
l’Hospitalet, per una infracció molt greu contra la normativa de protecció dels
animals.
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Atès que l’esmentada resolució Decret i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser
objecte de dos intents infructuosos de notificació en dates 27 i 28 de febrer de
2012, com així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta
raó i ales efectes previstos en l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va
notificar mitjançant publicació al BOP del 22 de març de 2012 i exposició al
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de l’Hospitalet entre els dies 15 i 27 de març
de 2012. No obstant es va fer una notificació personal posterior, en data 17
d’abril de 2012.
Atès que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
Vistos els articles 13.2, 16.1 i 19.2 del RD 1398/1993, de 4 d’agost sobre
l’exercici de la potestat sancionadora.
ATÈS que en data 14 de maig de 2012, la Sra. Instructora va dictar Proposta
definitiva resolució, mantenint en els seus termes la Resolució d’incoació
1344/2012, de 10 de febrer.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, s’ajusten a la legalitat vigent.
VISTES les competències resolutòries del PLE, atorgades per l’article 123.1.p)
de la llei 7/1985, LBRL, en relació amb l’article 13.1 de la llei 10/1999, de 30/7,
modificada per l’article 49 de la llei 7/2004, de 18/7, de mesures fiscals i
administratives.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. J.R.B., amb domicili al carrer
xxxxxxxx, de l’Hospitalet, mitjançant resolució núm. 1344/2012, de 10 de
febrer de 20122.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 8 de maig de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
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TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. J.R.B., amb domicili al carrer
xxxxxxxx, de l’Hospitalet, per infracció de la Llei 50/1999 de 23 de desembre de
2012.
QUART. - IMPOSAR al Sr. J.R.B., amb domicili al carrer xxxxxxxx, de
l’Hospitalet, la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
a) Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença
i conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre
el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article
3.1 del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i
l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria
de gossos considerats potencialment perillosos.
b) Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre.
c) Proposta de qualificació: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de
23 de desembre).
d) Proposta de sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a imposar
segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap
de la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i a la Intervenció General.

DICTAMEN 14.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ A LA SRA. S.A.E.G. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP.SA35/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant resolució núm. 5068/2012 de 5 de juny de 2012, La
Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies va incoar expedient
sancionador contra la Sra. S.A.E.G., amb domicili al carrer Av. xxxxxxxxxx de
l’Hospitalet, per infracció de la Llei 10/1999, per portar el gos potencialment
perillós sense morrió i sense lligar a la via pública i no disposar de
l’assegurança de responsabilitat civil que es requereix com a condició
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indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos.
VIST que l’esmentada resolució i la proposta adjunta, van ser notificades a la
interessada en data 8 de juny de 2012.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap
mitjà de prova per part de l’interessat en l’esmentat termini de 10 dies.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, s’ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits
reglamentaris establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada a la Sra. S.A.E.G. mitjançant resolució
núm. 5068/2012 de 5 de juny.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 2 de juliol de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, a la Sra. S.A.E.G., amb domicili al
carrer Av. xxxxxxxxxx de l’Hospitalet per infracció de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en
aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART. - IMPOSAR a la Sra. S.A.E.G., amb domicili al carrer Av. xxxxxxxxxx de
l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es
relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar el gos potencialment perillós sense morrió i deslligat a la via
pública. El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei
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10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
Qualificació definitiva de la infracció: GREU
Sanció definitiva: 300,00.-euros.
2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix
com a condició indispensable per la tinença de gossos potencialment
perillosos (art. 1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos
en el Registre general d’animals de companyia, el que contravé l’article
3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
Qualificació definitiva de la infracció: GREU infracció de l’article
7.3.b) de la Llei 10/99.
Sanció definitiva: 400,00.- euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap
de la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i Inspecció i a la Intervenció General.

PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. J.F.A.Z. PER
DICTAMEN 15.INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP.SA 34/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant resolució núm. 5232/2012 d’11 de juny de 2012, La
Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies va incoar expedient
sancionador contra el Sr. J.F.A.Z., amb domicili al carrer xxxxxxxxx,
d’Esplugues de Llobregat, per infracció de la Llei 10/1999, per portar el gos
potencialment perillós sense lligar a la via pública i no disposar de
l’assegurança de responsabilitat civil que es requereix com a condició
indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos.
VIST que l’esmentada resolució i la proposta adjunta, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació a l’interessat els dies 20,21,25 i 26
de juny de 2012, per la qual cosa i als efectes de l’article 59.5 de la Llei
30/1992, LRJ-PAC, es va notificar mitjançant publicació als BOPB de 11 de
juliol de 2012 i exposició al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament d’Esplugues de
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Llobregat entre els dies 5 a 18 de setembre de 2012.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap
mitjà de prova per part de l’interessat en l’esmentat termini de 10 dies.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, s’ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits
reglamentaris establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. J.F.A.Z. mitjançant resolució núm.
5232/2012 d’11 de juny.
SEGON.- RATIFICAR la proposta definitiva, presentada per la Instructora del
procediment en data 15 d’octubre de 2012 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. J.F.A.Z., amb domicili al
carrer xxxxxxxxx, d’Esplugues de Llobregat, per infracció de la Llei 10/1999 de
30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
QUART. - IMPOSAR al Sr. J.F.A.Z., amb domicili al carrer xxxxxxxxx,
d’Esplugues de Llobregat, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció
que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar el gos potencialment perillós sense lligar a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Qualificació definitiva de la infracció: GREU
Sanció definitiva: 300,00.-euros.
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2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix
com a condició indispensable per la tinença de gossos potencialment
perillosos (art. 1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos
en el Registre general d’animals de companyia, el que contravé l’article
3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
Qualificació definitiva de la infracció: GREU infracció de l’article
7.3.b) de la Llei 10/99.
Sanció definitiva: 400,00.- euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Cap de la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i Inspecció i a la Intervenció
General.

URGÈNCIES

Prèvia declaració d'urgència acordada per unanimitat dels assistents, de
conformitat amb l'article 45.6 del Reglament Orgànic del Ple, i, per tant, amb el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
de conformitat amb el que disposa l'article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, i prèvia justificació de la urgència per la Sra. AlcaldessaPresidenta, se sotmet a debat el punt següent.

En relació amb la proposta que s'ha presentat d'urgència, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Primer hem de votar la urgència, hi ha algun inconvenient? Tots a favor de la
urgència i pel posicionament del dictamen, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Abstenció, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
A favor de la urgència, sí, nosaltres el dictamen no hem tingut temps de
veure’l, amb el temps necessari per poder-li donar resposta i és un tema que,
des del nostre punt de vista, és prou important com per tenir el criteri suficient
per emetre el nostre vot amb el coneixement suficient. És per aquest motiu
que nosaltres ens abstenim i per això volem que quedi en Acta el fet que la
nostra abstenció no és, doncs una manca d’acord amb el que es proposa,
perquè estrictament no en podem saber el detall i, per tant, la nostra abstenció
no és res més que fruit que no hem rebut amb prou temps aquest informe per
tenir-ne el coneixement suficient i poder contrastar amb els afectats, doncs
quin és el seu criteri i és per aquest motiu la nostra abstenció, insisteixo. Per
tant, volem que consti en Acta aquest posicionament, que no respon a altre
cosa, insistim, que al que he explicat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Abstención.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Si em permet, a la Comissió Informativa vam anunciar la urgència, vam
explicar perquè es motivava aquesta urgència i, evidentment, ens vam oferir a
explicar quin era el problema. El problema, i és una cosa que es pot explicar
amb total tranquil·litat i transparència, és que amb aquesta empresa, per tal
que no cobrin en el mes de gener o febrer, el que fem és fer el reconeixement
de crèdit corrents, perquè correspon a factures d’octubre i novembre, llavors si
no el portàvem a aquest Ple, es podien trobar que no cobrarien, justament
aquestes dues factures, fins el mes de febrer que és quan s’incorpora i
demés. La urgència venia motiva per això i s’explicava per això, és a dir, el
que pretenem és justament això que vostès ens demanen, que complim amb
els nostres proveïdors i per això la urgència i portar-ho en aquest Ple.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, sí, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
No, quedi clar, no critiquem la urgència, ni el que es pagui a temps als seus
proveïdors, però el fet que s’ha produït d’aquesta manera, nosaltres no hem
pogut veure quins pagaments són, com ha anat i tal i, per tant, nosaltres ens
abstenim, simplement.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, ha quedat clar. Sra. Secretària, passem a la segona part del Ple.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
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DICTAMEN 15 bis.VALIDAR
I
RECONÈIXER
LES
OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 13.393,68
EUROS IVA INCLÒS, CORRESPONENTS ALS SERVEIS D’OBERTURA,
TANCAMENT, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA DE LES INSTAL·LACIONS
DEL MERCAT DE LA FLORIDA, REALITZATS PER L’EMPRESA DACGA 2
MANTENIMENT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

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

Fra.2196/12 de data 29/10/2012
Fra.2198/12 de data 07/11/2012

10.859,75 €
2.533,93 €

ATÈS que l’import total de les factures dels treballs realitzats és de 13.393,68
euros IVA inclòs.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits
com a conseqüència dels serveis realitzats, pel qual s’hauria de reconèixer el
crèdit a favor de l’empresa que va executar els serveis.
ATÈS que l’abonament de la despesa derivada per l’execució dels serveis, per
import de 13.393,68 euros IVA inclòs, es podrà formalitzar amb càrrec a la
partida 07.2410.226.99.50 i resta condicionada a l’aprovació de l’expedient de
modificació de crèdit núm. 175/2012, el qual s’aprova en Junta de Govern
Local de data 27 de novembre de 2012.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de
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les Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta del Tinent d'Alcalde, titular de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic
del Ple,
ACORDA:
Primer.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les
conversions administratives de les actuacions administratives corresponents
a la despesa realitzada per l’empresa DACGA2 MANTENIMENTS, SL pels
serveis d’obertura, tancament, manteniment i vigilància de les instal·lacions
del Mercat de la Florida (RC-18/12).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de DACGA2
MANTENIMENTS, SL, amb Número de Identificació Fiscal B65203606, en
concepte dels serveis d’obertura, tancament, manteniment i vigilància de les
instal·lacions del Mercat de la Florida, corresponents a l’exercici 2012, per un
import total de 13.393,68 euros IVA inclòs, segons les factures que es detallen
a continuació:
DACGA2 MANTENIMENTS, SL
DACGA2 MANTENIMENTS, SL

Fra.2196/12 de data 29/10/2012
Fra.2198/12 de data 07/11/2012

10.859,75 €
2.533,93 €

Tercer.- El crèdit reconegut a l’acord anterior per import 13.393,68 euros IVA
inclòs, es podrà formalitzar amb càrrec a la partida 07.2410.226.99.50 i resta
condicionada a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm.
175/2012, el qual s’aprova en Junta de Govern Local de data 27 de novembre
de 2012.
Quart.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que
disposa el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a l’empresa interessada, a la Secció de
Gestió Econòmica i Administració i a l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS
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DICTAMEN 16.DONAR
COMPTE
DEL
DECRETS
DE
L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, AMB
ELS NÚMS 8140 A 9377, CORRESPONENTS AL PERIODE DE 15
D’OCTUBRE AL 16 DE NOVEMBRE DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011
i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades
que comprenen del núm. 8140 de data 15 d’octubre de 2012 al núm. 9377 de
data 16 de novembre de 2012.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS
DICTAMEN 17.PER LA JGL A LES SESSIONS NÚM. 31 I 32 DEL 23 I 30 D’OCTUBRE DE
2012, I NÚMEROS 33, 34 I 35 DE 6, 13 I 20 DE NOVEMBRE DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de
desembre de 2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de
gener de 2012, es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local en l’últim Ple ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals.
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Les sessions són les corresponents als números 31 de 23 d’octubre, 32 de 30
d’octubre, 33 de 6 de novembre, 34 de 13 de novembre i 35 de 20 de
novembre de 2012.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, PP,

Per acord de la Junta de Portaveus en la sessió que ha tingut lloc el dia d’avui,
es debatran de manera conjunta les mocions que figuren incloses en els punts
18 i 28 de l’Ordre del Dia del Ple, relatives a la violència de gènere i les
mocions incloses en els punts 17 i 29 de l’Ordre del Dia, relatives a les
persones amb discapacitat. En relació amb aquestes mocions, es produeixen
les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Hem acordat a la Junta de Portaveus que la número 27 i 28, donat que són
del mateix tema, s’agruparien en aquest bloc i es discutirien conjuntament. Si
vol fer lectura de la número 27 i 28.
Bé, per fer la presentació de les quatre mocions, donaríem primer la paraula a
la Sra. Dolors Fernández, perquè fes la presentació de la 18 i 19 i després el
Sr. Esteve per a la número 27 i 28. Sra. Dolors Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. És cert que hores d’ara encara, lamentablement, són
moltes les dones que pateixen violència arreu del món i el nostre país no és
una excepció. En aquest moment ja són 43 les dones mortes a tot l’Estat, per
violència de gènere, són moltes més les que han posat denúncia per agressió
i moltes les que sent agredides no posen cap denúncia i no tenim cap
constància de quin és l’abast de la violència de gènere al nostre país.
I, en aquest cas, sí que valdria la pena tenir en compte vàries consideracions,
si bé les lleis no canvien, el pensament social, això és cert i aquesta Llei,
doncs ha estat una Llei avançada en el seu temps, de fet és una de les lleis
que a nivell d’Europa és més potent per combatre la violència de gènere,
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doncs sí que és cert que ha ajudat, en aquest cas, a que es visibilitzi la
violència de gènere i es tracti penalment, alhora també que s’estableixen
quantitat de recursos per protegir a les dones i els seus fills i filles i,
òbviament, castigar als culpables, als autors de la violència.
I no obstant això, ens agradaria dir que veiem amb molta preocupació, que la
crisi i les retallades també estan passant factura a la lluita contra la violència
de gènere. Cada vegada hi ha menys mitjans per treballar en l’àmbit de la
prevenció, pels centres específics des d’on es treballa per a la promoció de les
dones i les dificultats per pleitejar, en aquest cas, litigar. Estem parlant de les
noves taxes judicials, no serà gens fàcil, a partir d’ara, poder denunciar a
agressors, si tenim un nivell de vida mitjà i ens fan pagar unes taxes que
superen en molt el que era habitual fins ara.
Per tant, hem de fer tots els esforços, perquè es consideri que els drets
humans també són els drets de les dones i el dret de no ser agredida per la
condició de ser dona, un principi fonamental. Demanem a tots els governs,
tant al municipal, com a l’autonòmic, com a l’estatal, que no baixin la guàrdia,
que en aquests casos parar és tornar enrere i que si de cas la situació és greu
i econòmicament s’ha de triar, que no es triï la retallada al més feble. No he
volgut fer tot un inventari de totes aquelles qüestions que s’han retallat, tant a
nivell autonòmic, com a nivell estatal, de cara a prevenir la violència i a tractarla. Ho tenim a tots els diaris, ho tenim contínuament a tot arreu i el que sí que
crec és que una fita històrica com era una protecció global i integral a les
dones víctimes de violència, en aquests moments s’està esvaint. No tolerem,
no consentim que anem enrere, perquè en aquest cas anar enrere és sempre
tornar a començar de nou.
Doncs farem la moció del suport del Dia Internacional de les persones amb
discapacitat i tot i que sí que és cert que les persones amb discapacitat han
vist com les seves condicions de vida han millorat progressivament a partir de
la Llei per a l’autonomia personal i l’atenció a la dependència, encara
lamentablement queda molt camí per recórrer, per tal que la discapacitat
estigui atesa pels poders públics, de forma integral, des dels àmbits sanitari i
social, de la manera que es mereix i també, com no, a l’àmbit de l’educació.
I que encara, en aquest moment, totes les discapacitats, tant físiques, com
psíquiques, com mentals i sensorials, no gaudeixen encara de la mateixa
protecció, en idèntiques limitacions. No podem estar satisfets del grau
d’inclusió que en aquest moment estan tenint les persones amb discapacitat,
han aconseguit molt, però encara estan molt lluny de poder fer una vida
normalitzada, a partir de la manca de recursos de què encara es disposen.
En aquest moment és obvi que s’estan agreujant les condicions d’aquest
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col·lectiu, les retallades econòmiques que han sofert els centres especials de
treball, doncs són un bon exemple i, evidentment, els centres especials de
treball són un instrument imprescindible en la vida de les persones amb
discapacitat, per a la seva total integració. La feina és un element integrador,
és un element normalitzador i és possible que molts centres especials de
treball no puguin pagar als seus professionals i lamentablement hagin de
tancar.
Per altra banda, volíem reconèixer a tots els col·lectius de persones amb
discapacitat, als familiars de les persones amb discapacitat i totes aquelles
entitats de la iniciativa social, que treballen per fer la vida més fàcil a les
persones amb discapacitat. De fet ha estat la societat civil en el seu moment,
que ha fet visible aquest col·lectiu i que ha lluitat pels seus drets, pel seu
reconeixement i per tenir part dels recursos que necessitaven, tot i que ha
quedat molt lluny, no obstant, de tenir tots aquells que serien útils per a la
seva integració.
Per tant, no podem més en aquest cas, que exigir als poders públics que facin
tot allò que puguin, a partir de les seves competències i que s’apliqui la
normativa actual, que a vegades es fa amb molta feblesa, a favor de les
persones amb discapacitat i, si és possible, que ho ha de ser, que es millori el
seu abast i la seva intensitat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies Sra. Dolors. Sr. Lluís Esteve, comencem el paquet del temps.

SR. ESTEVE
No l’esgotaré, però per si un cas. En tot cas, les dues mocions tenen com a
títol en suport, amb motiu del Dia Internacional contra la violència masclista i
també la millora de la qualitat de la vida i igualtat d’oportunitats de les
persones amb discapacitat. Probablement les eleccions ens han impedit tenir
temps per arribar a fer mocions conjuntes.
En tot cas, respecte de la primera de violència masclista, el Dia Internacional
contra la violència masclista, commemora i recorda la violència a la que
quotidianament estan sotmeses les dones en la societat patriarcal en la que
vivim. És un dia en el qual es fa visible la xacra de la violència vers les dones,
i és el dia en el qual condemnem totes i cadascuna de les seves expressions i
lluitem per eradicar-les. Els assassinats enguany ja són catorze, catorze
dones mortes, i en aquest sentit volem reclamar la responsabilitat institucional
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dels governs en la lluita contra la violència masclista i alertar dels riscos que
comporta l’abandonament cada dia més flagrant de les polítiques d’igualtat
contra la violència masclista.
El context actual de crisi està incrementant d’una forma alarmant aquestes
desigualtats socials i està suprimint els principis d’equitat i de justícia social.
Les dretes, els governs de dretes, pretenen imposar-nos uns valors, uns
patrons culturals, rols de gènere i models d’organització social basats en
l’organització patriarcal de la nostra societat. El desmantellament de l’estat del
benestar és l’exemple més clar de la voluntat de retornar-nos al passat. Allà
on no arriben els serveis públics, han d’arribar les dones.
Les retallades en els serveis públics són l’expressió d’una política econòmica
errònia dels governs català, espanyol i europeu, i tenen un impacte negatiu en
el progrés assolit en matèria d’equitat de gènere. Les polítiques d’equitat de
gènere han desaparegut, per tant, de moltes institucions públiques. Les
retallades en el programa d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, és del
24%, en el Programa de Prevenció Integral de la Violència de Gènere és del
6,85%, s’ha retallat la llei de la dependència, s’amenaça amb reformar la llei
d’interrupció voluntària de l’embaràs, s’incompleix amb les rendes mínimes
d’inserció o es suprimeixen beques menjador.
Tot això representa un clar retrocés en els drets de les dones i en la seva
presència en els espais públics, hi ha governs que apliquen lleis, reformes i
retallades sense mesura ni sensibilitat per les conseqüències que aquestes
tenen en les dones.
Per això, el nostre grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa proposem els següents acords:
Expressar que volem viure lliures de violència masclista i que la violència
masclista no està en crisi.
Manifestem la nostra condemna i rebuig a totes i cadascuna de les
expressions de la violència masclista.
Demanar esforços en l’atenció a les dones que pateixen violència masclista,
en la intervenció, en la prevenció i també, evidentment, al nostre govern
municipal, que ha estat i és en aquests moments garant d’aquestes polítiques
a la nostra ciutat.
Instem a les institucions públiques de l’Estat i la Generalitat de Catalunya a la
recuperació i l’impuls efectiu de les polítiques d’igualtat.

…/…

50

I també li demanem a la Generalitat de Catalunya entendre l’específicitat de la
violència masclista, per tractar-la i abordar-la des d’un ampli coneixement dels
factors que la generen.
I també demanem a la Generalitat de Catalunya, que no apliqui retallades
pressupostàries ni en la sensibilització, ni en els recursos destinats a aquestes
polítiques.
La segona de les mocions, la que fa referència a la millora de la qualitat de
vida i igualtat d’oportunitat de les persones amb discapacitats, es basa en una
proposta, un document, de la Federació ECOM, que és la representant del
moviment associatiu de la discapacitat física a Catalunya, ha elaborat un
document de quaranta-cinc propostes per a la millora de la qualitat de vida i la
igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat física i també sobre
com ells pensen que hauria de ser la relació entre les administracions i les
entitats sense ànim de lucre que treballen en aquest sector. És un document
que fa referència, clarament, a les retallades socials que estan afectant el
col·lectiu de la discapacitat i és una situació que ECOM diu que no pot tolerar.
Les propostes que fa la Federació ECOM són les següents: Elaborar i aprovar
una Llei catalana de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la
dependència, comptant, òbviament, amb la participació i l’experiència del
Tercer Sector. Una altra proposta, el desenvolupament de la figura de
l’assistent personal. Que es reconegui el greuge econòmic comparatiu de les
persones amb discapacitat. L’accessibilitat total per a tothom, la igualtat
d’oportunitats a l’accés al món del treball i el manteniment del model català de
treball protegit i de participació del Tercer Sector en la formació i inserció
sociolaboral. També ens proposen afavorir l’educació inclusiva, l’accés gratuït
als serveis sanitaris, prestacions farmacèutiques i ortoprotèsiques. La
promoció de la participació i teixit associatiu de les persones amb discapacitat.
Per tant, ECOM demana que aquell que acabi governant la Generalitat en els
propers mesos, doncs no s’oblidi de la fragilitat de les persones amb
discapacitat física i del greuge econòmic comparatiu que suposa viure amb
una discapacitat. Per això i també perquè celebrarem el proper dia 3 de
desembre, el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, proposem,
aquest grup proposa els següents acords:
Manifestar l’Adhesió de l’Ajuntament de L’Hospitalet al document de la
Federació ECOM.
Instar els governs de la Generalitat i de l’Estat a actuar amb urgència per tal
de garantir l’estabilitat del sector i de l’atenció a les persones amb
discapacitat.
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Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que en aquelles
qüestions que el Govern català té competències, aposti per una societat més
solidària i inclusiva, en què les persones amb discapacitat física puguin exercir
amb plenitud els seus drets.
I finalment, manifestar, en ocasió del Dia Internacional de les persones amb
discapacitat, el reconeixement i suport al col·lectiu de persones amb
discapacitat, que ha hagut de recórrer un llarg i complicat camí per aconseguir
ser membres actius d’aquesta societat, i no es poden permetre cap retrocés,
ni retallada de drets socials.

SRA. ALCALDESSA
Bé, ara ens posicionaríem tots els grups polítics respecte a les quatre
mocions. Sr. Ordóñez.

SR. ORDOÑEZ
Bé, Plataforma per Catalunya, malgrat que no comparteix alguns dels
arguments que s’han donat a la moció o la forma d’expressar-los, sí que
compartim els acords que es proposen a les mocions, per tant, votarem
favorablement de les quatre mocions.

SRA. ALCALDESSA
D’acord. Sr. Salmerón per al posicionament de les altres dues, o el Sr. Esteve,
perdó.

SR. ESTEVE
Sí, a favor de les dues del Partit Socialista.

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

SRA. BORRÀS
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Sí, el grup de Convergència i Unió votarà favorablement les que venen
sotasignades pel Partit Socialista, així com pel Partit Popular. I respecte a les
d’Iniciativa, votarem favorablement una d’elles i de l’altre explicarem la
concreció.
Respecte a la que fa referència a tot el tema del manifest o del document més
bé dit, d’ECOM, jo crec, que vostès aquí, no són del tot estrictes a l’hora de
traslladar-ho en la seva moció. No són del tot estrictes, perquè la gent
d’ECOM és perfectament coneixedora de quina és la realitat i de quina és,
doncs la situació en la que es troben uns i altres i quan dic uns i altres, em
refereixo als governs i quan parlen dels centres especials de treball, ells saben
perfectament i així es manifesta, doncs que el responsable del finançament
dels centres especials de treball no és altre que el Govern central, que és qui
estableix per llei, per llei no, que estableix per Decret, quin és el finançament
de les mateixes. El Partit Socialista abans de marxar del Govern, va establir
que en comptes de ser 75% per centres especials de treball a persones
d’especial dificultat, seria només del 50%, al igual que la resta. Però el Govern
central mai ha pagat la quantitat exacta i tant és així que ara tampoc es paga
per part del Partit Popular, i no arriba al 50% que és el que ells mateixos han
mantingut que era el que havia fet el govern socialista, el 50%, i es paga
només el 42%. Per tant, aquesta és una realitat objectiva, que hi és sobre la
taula i a mi em sap greu que vostès no reconeguin la responsabilitat de
cadascú.
Dit això, nosaltres, doncs som favorables, només faltaria, a l’aprovació de la
Llei catalana de promoció de l’autonomia personal, de fet ha estat el Govern
qui ha dit que miraria de tirar-la endavant i, evidentment, aquesta serà
consensuada amb el sector, com no pot ser d’una altra manera. Pel que fa
referència, doncs a tot el tema de l’assistent personal, és evident que això s’ha
de consensuar amb el sector, cosa que fins ara no havia estat així i, per tant,
creiem també que l’aportació de només 177 euros per a un assistent personal
per un grau tercer, per exemple, què fa el Govern central, no correspon i que,
per tant, si el finançament ha de ser del 50%, estarem d’acord que 177 euros,
doncs no cobreix el que és el finançament d’un assistent personal.
Per tant, nosaltres i vostès sabem que, per exemple, en tot el que és mòdul de
residència de llar residència, ha estat pactat i signat amb les entitats, entre
elles, també ECOM, i que per tant, sí que és cert que aquí ha hagut una
disminució d’un 4 i d’un 3 i mig per cent, però ECOM, entre d’altres entitat,
doncs ho han signat, perquè sabien quina era la situació. Per tant, nosaltres
votarem favorablement, lamentem que en facin un ús partidista i tendenciós,
perquè no correspon a la realitat.
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Respecte a l’altre moció, a la d’Iniciativa em refereixo, han dit que votaríem
favorablement la del Partit Socialista i Partit Popular, home, nosaltres
lamentem d’entrada que en un tema en el qual hauríem de mirar de buscar
acords, vostès el que fan és una batalla, estrictament una batalla política.
Perquè clar, una moció en la qual es parla de les doctrines de dretes i no sé
quantes coses més i no es correspon a la realitat quan es parla dels números i
tot plegat, no hi podem estar d’acord de cap manera.
Mirin, el Govern és cert que ha disminuït la partida respecte a l’Institut Català
de les Dones, però també és cert que no ha disminuït ni un euro, pel que fa a
tot el que afecta, doncs als programes que fan referència als protocols, als
circuits territorials de la violència masclista, el que és el sosteniment dels
SIAD, els que són, que es consideren l’eina de primera línia per a la prevenció
de la violència masclista i, per tant, en aquest sentit, doncs, escolti’m, s’han
reduït dietes, que ja hi havia amb anterioritat de l’any 2011, s’han disminuït
altres mesures com són estudis i publicitat, però no el que afecta directament,
doncs a les polítiques respecte a las víctimes de violència masclista.
Així mateix, sí que és cert que sí hi ha hagut una modificació respecte a un
programa del que era la prevenció de violència masclista, que se l’hi ha donat
una orientació nova, perquè ens vam trobar que hi havia un programa, en el
qual hi havia 250.000 euros públics assignats, públics anuals, però que no
s’havia fet un seguiment i, per tant, si aquest donava la resposta que es creia
necessària o no. L’objectiu del nou programa que s’ha fet i que s’ha fet a més
podent-ho avaluar i, per tant, veure si cal redreçar-lo o cal donar-li una
orientació diferent, doncs és formar als nois i a les nois dels cicles de grau
superior d’inserció social i d’animació socio-cultura, per tal que converteixin els
agents de canvi, en relacions entre els nois i les noies, evitant les relacions
abusives entre els joves. Per tant, en aquest sentit, nosaltres estaríem d’acord
amb els raonaments que fan sobre la contundència amb que s’ha de lluitar
contra la xacra i la fotografia que fan de la invisibilitat de la violència masclista
i de les dones en general i amb el desig de tenir una societat justa i equitativa.
Per això, el govern català no ha fet ni un pas enrere en aquestes matèries i en
algunes concretes, les hem ordenat d’una forma que nosaltres, doncs creiem
que han estat millor i sempre d’acord també amb les entitats.
Cal tenir present que el Govern acaba d’aprovar el que és el setè pla
estratègic en polítiques de dones, que va molt més enllà de la
conceptualització de la igualtat i la perspectiva de gènere del que havien anat
els altres plans i que obliga a tot el govern a un replantejament de la seva
acció política, atenent el biaix de gènere. Aquest és un pas molt més valent
que el que havia plantejat, doncs amb anterioritat cap altre Govern. Hem optat
per una política seriosa, avaluable i revisable i això saben que per a nosaltres,
doncs és un element important. També en aquest Ajuntament ens han sentit,
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a nosaltres, fer aquest discurs.
Per tant, escolti’m estaríem d’acord en el que són els tres primers punts, que
s’han d’aprovar. Pel que fa al quart punt, en la recuperació, doncs no hi
podem estar d’acord, perquè no s’ha de recuperar res, hi ha polítiques
concretes i per tant, no hi ha passos enrere en aquesta matèria i no s’ha de
recuperar res. El cinquè punt, entenem, que doncs, ja s’està fent, el cinquè
punt, que vostès diuen, el quart en el que diuen: “instem a les institucions
públiques de l’Estat, i la Generalitat a la recuperació i l’impuls efectiu de les
polítiques d’igualtat”, escolti’m, jo no sé, no he entrat a analitzar amb minúcies
el que fa l’Estat, però sí que el que fa el Govern de la Generalitat i per tant,
totes les mesures, tenir una societat més justa i equitativa i treballar per
l’eradicació de la violència de gènere, aquí no hi cap pas enrere, al contrari,
crec que hi ha, com els hi deia, doncs en algun àmbit, alguns plans més
concrets que permeten també inclús una major avaluació.
I respecte al punt cinquè, encoratgem al Govern de la Generalitat a entendre
la violència masclista des de la concepció específica de les seves causes,
miri, podem aprovar-lo, perquè no... o no, perquè no cal encoratjar-lo, ja ho
està fent i per tant, en aquest sentit, doncs és un punt..., miri votarem a favor,
perquè no sigui dit, però insistim, no cal encoratjar-lo, es pot encoratjar
eternament, com aquell qui encoratja un equip de futbol, malgrat guanyi
sempre, doncs perquè segueixi fent-ho.
I el sisè punt, instem a la Generalitat a la implementació de programes de
prevenció i a no aplicar retallades pressupostàries, ni en la sensibilització, ni
als recursos, escolti’m, això, ja li he explicat, aquí no hi ha retallades, els
programes s’estan implantant, no retallem en els recursos contra la violència
masclista i, si us plau, miri’s bé els pressupostos i ho veurà.

SRA. ALCALDESSA
Sí, ara el Sr. Juan Carlos del Río.

SR. DEL RÍO
Nosotros suscribimos la moción presentada por el Partido Socialista, votamos
en contra de la que presenta Izquierda Unida, creemos que…, para nosotros
la correcta es la formulada por el grupo socialista, en tanto en cuanto ya trata
la problemática y la situación de la violencia de género. Creemos que desde
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una óptica de colaboración y no de enfrentamiento como hacen ustedes,
creemos que ese es el camino que debe ser el camino máxime ante una
problemática tan delicada como es la violencia de género, donde todos
deberíamos mostrar el rechazo.
Lamentamos, porque me acuerdo que el proponente sí que hizo la petición a
Izquierda Unida de intentar entre todos llegar a un acuerdo y presentar una
moción conjunta, creemos que frente a un hecho como la violencia de género,
sí que debemos mostrar unidad de todos los grupos políticos, ustedes no han
querido aceptar, pues la propuesta de adherir-se a la moción socialista, llevan
ustedes la suya, evidentemente es una moción muy partidista de unos contra
otros, cosa que no hace el Partido Socialista, e insisto, lamentar que no
hayamos sido capaces todos de, con una moción que creemos que no es de
uno contra otro, sino de entre todos trabajar para evitar, para lamentar y para
rechazar este tipo de actitudes contra las mujeres, pues ustedes no se
llegaron a poner de acuerdo.
Y respecto a la siguiente moción del Día Internacional de personas con
discapacidad, también exactamente lo mismo, nosotros hemos apoyado,
hemos suscrito la moción del grupo socialista, creemos que es una moción
que toca los puntos tal y como son, donde tampoco hay ningún discurso
partidista y de ahí que nosotros también rechacemos la moción que presenta
Izquierda Unida respecto al Día Internacional de las personas con
discapacidad.

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

SR. BELVER
Nosaltres votarem favorablement també de les altres mocions.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, doncs si ja estan tots el posicionaments dels grups, passem al
següent apartat. ai! perdó, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
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No, bàsicament per contestar algun dels comentaris que s’han fet, a la Sra.
Borràs, no m’ha quedat clar, a la de discapacitat han votat a favor o en
contra?

SRA. BORRÀS
A favor.

SR. ESTEVE
A favor, val, ho dic perquè ha fet un comentari respecte a què és una moció
tendenciosa, ho dic perquè hi ha, com a mínim, dos dels acords que són
bastant objectius, que és manifestar l’adhesió de l'Ajuntament al document de
la Federació ECOM i un quart que és manifestar, en ocasió del Dia
Internacional de les persones amb discapacitat, el nostre suport com
Ajuntament, per tant, no li trobo la tendència a això.
En tot cas, al que sí que li trobo, respecte del comentari que han fet de la
violència de gènere, el que sí que veig és que vostès quan van entrar al
govern, sí que van tenir un cert rampell tendenciós quan van, automàticament,
a Interior, van desmuntar les estructures que havíem creat nosaltres des de la
Conselleria, per tot el tema de violència de gènere, específica des de la
Conselleria d’Interior. Per tant, en tot cas, vostès han retallat, vostès han
retallat en totes les polítiques socials i també han retallat en aquesta política i
de fet van desmuntar les estructures que nosaltres havíem creat des d’Interior.
I respecte del Sr. del Río, jo no hi era en aquesta discussió dels portaveus,
però em diu el meu company que no ha estat així la discussió, per tant, ja ho
he explicat abans, per la premura de les eleccions no ens ha donat temps de
pactar aquestes mocions, però no tinguin cap dubte, nosaltres hem votat
favorablement a les mocions del PSC i el PSC ha votat favorablement a les
nostres mocions, per tant, en aquest sentit, en hagués estat fàcil, no hem
tingut temps, malauradament, perquè hem estat bastant entretinguts els últims
quinze dies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
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Gràcies Sra. Alcaldessa. Hem votat favorablement a la d’ECOM i el que era
tendenciós ja li he explicat, al dir que els CET el seu finançament és del
govern central i que vostès això no ho expliquen, perquè els hi agrada la
confusió i que es pensin que aquí hi ha un culpable que és el govern de la
Generalitat, quan no correspon. Els Centres Especials de Treball, estableix la
normativa de què s’ha de pagar, el govern central, i els diners són transferits
directament per pagar els Centres Especials de Treball, per part del govern
central, això és així. El Sr. Pepe Castro que estava en el departament de
Treball ens podria donar garanties que això funciona així, funciona així i, per
tant, el tema és que el govern central no d’allò.
Els punts aquests com si, escolti’m, com si em vol dir que el títol tampoc li he
dit..., jo no li he dit que tot sigui tendenciós, hi ha elements en els quals vostè
i, a més a més, no hi fa referència al que diu ECOM, perquè ECOM ho té
claríssim d’on han de sortir les misses i qui paga i qui no paga i aquest és un
element objectiu i objectibable i només li demano que, escolti’m, siguem
capaços de veure quins són els problemes i perquè hi són i que jo no m’he
n’hi estat de dir que en un altre àmbit hi ha hagut un acord amb el sector i que
és veritat que s’han disminuït unes partides un 4% i un 3,5%, acordat amb el
sector, també és veritat, per tant, diguem les coses i aquest és el tema en que
jo li dic, en l’altre no m’hi he posat, no m’hi he posat i em sembla estupendo i
per això ho votem favorablement.
La resta, bé, insistim, nosaltres lamentem, no hi ha ni un euro menys en tot el
que fa referència a l’Institut Català de les Dones, de les polítiques, que al cap i
a la fi és del que vostès aquí parlen, de les polítiques contra la violència
masclista, ni un euro menys, malgrat s’ha reduït i, per tant, s’han fet esforços
en altres temes, en dietes, en estudis, etc, que vostès anaven més grassos,
ara no, ara s’ha retallat per aquí i no en un tema que afecta a les dones.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve, té dos minuts per finalitzar.

SR. ESTEVE
Sí, sí, molt breument. En tot cas, quan un govern governa, jo crec que ha de
prioritzar i, evidentment, si un tercer no li finança allò que pensa finançar, jo
crec que ha de prioritzar i, Sra. Borràs, vostès porten nou mesos o deu mesos
que portem d’aquest any 2012, destinant a La Vanguardia nou milions d’euros,
per tant, entengui, podien haver decidit, entre d’altres coses, destinar aquests
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diners a altres coses, en especial, per exemple, a aquestes dues que
plantegem. I li dic, molt sincerament, no escatimarem i nosaltres mai
escatimarem una crítica al govern del Partit Popular a Madrid, s’ho pot
imaginar, però en aquest cas, el que li dic és que, com a govern de Catalunya,
doncs podien haver prioritzat aquestes polítiques i no pas altres com aquest
exemple que he citat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat aquest bloc, passem a les mocions del Partit Popular.

SRA. SECRETÀRIA
No, hi ha abans una moció conjunta del Partit Socialista i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, sí, la número 20.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 18 i 19, adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 18.PER DONAR SUPORT AL DIA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que a l'any 1999, I'Assemblea General de les Nacions Unides, en la
seva Resolució núm. 50/134, va declarar Dia Internacional Contra la Violència
de Gènere el 25 de novembre.
ATÈS que l’Estat Espanyol va aprovar la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de
desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere;
així com la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de
Dones i Homes.
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ATÈS que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya assumeix un decidit compromís
en el reconeixement dels drets de les dones a viure amb dignitat, seguretat i
autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i tota mena de discriminació, i
que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del
Dret de les Dones a Eradicar la Violència Masclista.
ATÈS el desplegament normatiu de la Unió Europea per abordar la eradicació
de la violència i la igualtat efectiva entre dones i homes.
•

Resolució del Consell i dels ministres de Treball i d’Assumptes Socials,
de 29 de juny de 2000, relativa a la participació equilibrada d’homes i
de dones en l’activitat professional i la vida familiar (2000/C218/02)

•

Directiva 2002/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de
setembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consell
relativa a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones
pel que fa al treball, la formació i la promoció professional, i a les
condicions de treball (text pertinent a l’efecte de l’EEE)

•

Resolució del Consell, de 15 de juliol de 2003, sobre el capital social i
humà. Formació del capital social i humà en la societat del
coneixement: aprenentatge, treball, cohesió social i igualtat entre
homes i dones (2003/C175/02)

•

Directiva 2004/113/CE del Consell, de 13 de desembre de 2004, per la
qual s’aplica el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en
l’accés a béns i serveis, i el subministrament corresponent

•

Decisió núm. 771/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17
de maig de 2006, per la qual s’estableix l’Any Europeu de la Igualtat
d’Oportunitats per a Tothom (2007): cap a una societat justa (text
pertinent a l’efecte de l’EEE)

•

Directiva 2006/54/CE del Parlament i del Consell, de 5 de juliol de
2006, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat
de tracte entre homes i dones pel que fa al treball i a l’ocupació (text
refós)

•

Reglament (CE) núm. 1922/2006 del Parlament Europeu i del Consell,
de 20 de desembre de 2006, pel qual es crea l’Institut Europeu de la
Igualtat de Gènere
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•

Resolució del Parlament Europeu, de 27 de setembre de 2007, sobre la
igualtat entre dones i homes a la Unió Europea (2007/2065(INI))

ATÈS que un any més volem rebutjar totes aquelles actuacions,
comportaments i manifestacions que suposen un atemptat contra els drets
humans de les dones, pel fet d’haver nascut dona.
ATÈS que som conscients de l’evolució de la ciutadania en la presa de
consciència del significat de la violència masclista. I resulta necessari
continuar unint esforços perquè plegats puguem acabar amb els models o
estereotips que accepten com a vàlids una subordinació i comportaments que
silencien a les dones, i les limiten les seves capacitats.
ATÈS que l’Ajuntament de L’Hospitalet ha treballat, treballa i seguirà treballant
per impulsar polítiques de prevenció, sensibilització i formació per educar a les
famílies i a les escoles valors dins de la igualtat de gènere. Entre els serveis
oferts per aquest, està el suport a les víctimes amb serveis d’atenció,
d’informació i d’orientació jurídica i a llurs fills i filles; així com la tramitació de
recursos d’acollida en casos de risc per a la seva integritat física i/o psíquica,
emprant tots els mitjans que ens proporciona la legislació vigent.
Per tot l’anterior, els grups polítics del PSC-PM i del PP, proposen al Ple de
l'Ajuntament, l'adopció dels següents acords:
PRIMER: Donar suport al Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, el
25 de novembre, fent una crida a seguir lluitant per eradicar la violència de
gènere.
SEGON: Condemnar rotundament i categòricament les víctimes mortals i la
violència de gènere que ha sacsejat aquest any a la nostra Ciutat, i mostrar el
nostre refús i el nostre condol amb l’objectiu de no tolerar cap tipus d’abús o
maltractament.
TERCER: Mantenir el desenvolupament de programes específics contra la
Violència de Gènere a les Escoles i Instituts creant les bases fonamentals
d’educació per la seva eradicació.
QUART: Instar els governs estatal i autonòmic a seguir amb els
aplicatius legals i posar els mitjans per ajudar a les víctimes i per sensibilitzar
a la societat espanyola contra aquesta xacra.
CINQUÈ: Intensificar des de I'Ajuntament els esforços per conscienciar i
sensibilitzar la ciutadania contra aquests delictes mitjançant tots els recursos
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de que disposem.
SISÈ: Mantenir i fomentar el compromís unànime de totes les forces
polítiques representades al nostre Ajuntament en contra de la Violència de
Gènere, evitant tota utilització partidista.
SETE: Donar trasllat dels acords anteriors a la Comissió per a la Igualtat
d’Oportunitats entre Homes i Dones de l’Ajuntament, al Consell Municipal de
Serveis Socials, a l'lnstitut Catala de les Dones de la Generalitat de
Catalunya, a la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere i a
totes les associacions i institucions de Dones de la ciutat.

MOCIÓ 19.DE SUPORT AL DIA INTERNACIONAL DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Decenni de les Nacions Unides pels Impedits 1983-1992
establert mitjançant Resolució 37/52 de L’Assemblea General de les Nacions,
va esdevenir un marc temporal de treball en l’àmbit de la discapacitat per la
posada en marxa per part dels governs i de les organitzacions de les activitats
proposades al Programa d’Acció Mundial.
ATÈS que mitjançant Resolució 38/28 de L’Assemblea General de les Nacions
Unides, a l’any 1989 es van adoptar les Directrius de Tallinn pel
desenvolupament dels recursos humans en l’esfera dels impedits. Directrius
que estableixen un marc per la promoció de la participació, la formació i
l’ocupació de les persones amb discapacitat als càrrecs públics.
ATÈS que mitjançant A/44/755, a l’any 1991, L’Assemblea General de les
Nacions Unides va adoptar els Principis per la protecció de les persones amb
infermetats mentals i per la millora de l’atenció de la salut mental.
ATÈS que com a conseqüència de l’anterior, a l'any 1992, L’Assemblea
General de les Nacions Unides va declarar Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat el dia 3 de desembre.
ATES el desplegament normatiu estatal, autonòmic i local, així com les
polítiques d’igualtat i les polítiques socials, han permès millorar la integritat i la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
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ATES que el 3 de desembre és una data significativa per fer ressò i
sensibilitzar a l’opinió publica, les administracions, les entitats, els agents
socials, i la població en general, sobre les qüestions que afecten a les
persones amb discapacitat. Aquesta data contribueix públicament a la defensa
dels seus drets, al reconeixement de les seves aportacions a la societat i les
seves capacitats, així com, per reclamar esforços per tal de promoure accions
per a la seva igualtat d’oportunitats i, la identificació i l’eliminació de tot tipus
d’obstacles i barreres que dificultin i/o impedeixin la seva plena participació,
l’exercici dels seus drets, el gaudiment dels bens i serveis de la societat, i/o el
desenvolupament de la seva plena ciutadania en tots els àmbits de la vida
política, social, econòmica i cultural.
Especialment, davant l’actual moment de crisi que tota la societat està patint,
el col·lectiu de persones amb discapacitat, vol deixar pales i alertar del risc
que comporta aplicar polítiques de retallades, que poden acabar amb drets
adquirits i els avenços aconseguits durant dècades, per a aquestes persones i
per a les seves famílies.
ATES que l’Ajuntament de L’Hospitalet ha treballat, treballa i seguirà treballant
per impulsar polítiques i programes d’atenció especial, que protegeixin a les
persones més vulnerables del retrocés en els seus drets, especialment en
àmbits com l’educació, l’accés al treball i l’atenció social.
En aquest sentit, l’Ajuntament de L’Hospitalet des del Programa de Promoció i
Participació de les Persones amb Discapacitat està treballant:
•

Promovent la transversalitat amb la resta d’àrees municipals per tal
que incorporin l’àmbit de la discapacitat, normalitzant en les seves
actuacions i projectes amb un disseny universal que inclogui les
adaptacions necessàries per donar resposta a les necessitats
específiques del col·lectiu de persones amb discapacitat:

•

Donant suport a projectes integradors a través de la cultura, el lleure i
l’esport, d’oferta municipal i facilitant l’iniciativa social en aquests
àmbits.

•

Mantenint un seguiment sobre el nivell de l’accessibilitat de la ciutat
dins un projecte de ciutat per a tothom amb la participació i les
propostes de les entitats i persones amb discapacitat de la ciutat.

• Promovent les accions socials per a la integració de les persones amb
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discapacitat, juntament amb la xarxa de serveis socials públics i privats
i els projectes d'iniciativa social.
• Consolidant i millorant dels dispositius de suport i de foment de
l’autonomia existents a la ciutat i noves iniciatives per a la vida
independent i també els suport a les necessitats d’atenció especial.
•

Promovent la participació del col·lectiu de persones amb discapacitat i
de les seves associacions i entitats en els òrgans de participació
municipal dins l'àmbit del Consell Local de Serveis Socials.

Dins aquestes línees d’intervenció es generen i/o es dóna suport als següents
projectes:
-

Projectes de foment de la integració social a través de la cultura, el lleure i
l’esport, des de l’iniciativa municipal i també des de l’iniciativa social.

-

Projectes de casals d’estiu per a infants amb discapacitat d‘educació
especial.

-

Projectes d’integració laboral, i promoció ocupacional, i suport a la xarxa de
serveis socials d’aquest àmbit.

-

Projecte per a l’educació sobre discapacitat a les escoles a través de
tallers educatius i altres propostes educatives dins de l’oferta NTRO.

-

Projecte d’horts urbans per les entitats socials que treballen en l’àmbit de la
discapacitat programes socials i ocupacionals dins la col·laboració amb
l’àrea municipal d’aquest àmbit.

-

Projecte de Servei de suport i respir per a famílies amb persones amb
discapacitat intel·lectual a través de l’entitat Federació Dincat.

-

Projecte Servei de Transport Adaptat dins la Cartera de Serveis Social
especialitzats.

-

Projecte de Dinamització i suport per la participació de les entitats de
discapacitat en tots el àmbits de participació social de la ciutat.

-

Projecte de coordinació i funcionament de la TAULA SECTORIAL DE
DISCAPACITAT dins el CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS,
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com òrgan formal de participació.

ATÈS que els agents socials en el territori, com són les associacions i els
serveis, han participat activament per la millora del col·lectiu mitjançant la
seva activitat privada, així com a través del Consell Municipal per les
Persones amb Discapacitat de la Ciutat des de l’any 2006 i fins a l’any 2011.
I actualment, a través del Consell Municipal de Serveis Socials de L’Hospitalet
de Llobregat, com a Taula Sectorial de les Persones amb Discapacitat.

Per tot l’anterior, els grups polítics del PSC-PM i del PP, proposen al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:
PRIMER: Donar suport al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
SEGON: Instar als poders públics a treballar per defensar els drets de les
persones amb discapacitat i promoure aquelles accions per la seva igualtat
d’oportunitats, eliminant els obstacles de qualsevol tipus que dificultin la seva
participació plena i activa, especialment davant l’actual moment de crisi.
Així com continuar treballant en fer consciència col·lectiva de què al menys el
15% actual de la població mundial, segons dades de l’OMS, pateix algun tipus
de discapacitat i/o deficiència. I donada aquesta situació, s’han d’impulsar
activitats nacionals i regionals que millorin la seva qualitat de vida i puguin
ajudar a afrontar els problemes.
TERCER: Donar trasllat dels presents acords al Observatorio Estatal de la
Discapacidad, a l’Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom, al
Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de
Barcelona, al Consell Comarcal del Barcelonès, a la Secretaria del Consell
Municipal de Serveis Socials de L’Hospitalet, a la Intervenció General, a la
Tinenta d’Alcaldia de L’Àrea de Benestar i Famílies, a la Cap de Servei i a la
Cap de Secció per a la Promoció i Atenció a la Dependència.

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del PSCPM i d’ICV-EUiA, números 20, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, la presenta la Sra. Dolors Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Hores d’ara, moltes vegades pensem que la SIDA
és una malaltia infecciosa més i no és cert. A part de les morts causades i les
malalties que estan associades, hi ha problemes psicològics, emocionals i
d’adaptació i encara d’exclusió social pels afectats de la SIDA i pel seu entorn.
La SIDA, òbviament, ha de ser tractada des d’una perspectiva global,
sanitària, social, i fent un gran esforç en la sensibilització i la prevenció de la
mateixa, com a eina més eficaç per lluitar contra ella i esmerçant tots els
esforços per tal de donar el tractament necessari a les persones afectades de
SIDA. Però per això és obvi que calen recursos.
Els experts en la lluita contra la SIDA estan insistint que les retallades en salut
suposen tornar 30 anys enrere en prevenció, formació, informació i tractament
de les persones amb SIDA. El Pla Nacional de la SIDA no passa pels seus
millors moments i cal activar-ho, dotar-ho de recursos perquè sigui més eficaç.
Cal doncs, demanar a totes les administracions que tinguin competències en
la lluita contra la SIDA, que facin tots els esforços que siguin possibles, perquè
aquesta lluita sigui eficaç i alhora es doni també suport econòmic a totes
aquelles ONG que es dediquen a treballar amb les persones afectades de la
SIDA, i fonamentalment des de l’àmbit de la prevenció.
El The economist, que no és el meu diari preferit, els hi puc ben assegurar,
deia fa poc que de totes les malalties que maten als pobres, cap és la més
letal com un mal govern. Hauríem de fer doncs, penso jo, tots els que estem
implicats, el possible per governar per tothom i procurar a la ciutadania la
millor qualitat de vida, posant l’accent en aquells que són més fràgils, en els
que necessiten més suport.
Per tant, el Dia Internacional contra la SIDA crec que, a part de fer esment a
les persones que la pateixen, a part de donar suport a les entitats de la
iniciativa social, que treballen amb les persones de SIDA, sí hauríem de ser
tots plegats una mica més receptius, tenint en compte que la malaltia continua
el seu avanç, que la pobresa no afavoreix, en cap cas, la prevenció de la SIDA
i que sense diners, sense recursos, serà molt difícil fer campanyes de
prevenció. Per tant, tant de bo que tots els governs que hi estiguem implicats,
cadascú al seu nivell, pugui fer tot el possible perquè tampoc baixem la
guàrdia amb una malaltia que, en moltes ocasions, es viu amb ella tota la vida,
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si hi ha un tractament adequat, però que hores d’ara encara causa morts,
encara causa molts prejudicis.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament d’aquesta moció, comencem per Plataforma per
Catalunya.

SR. SÁNCHEZ
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Convergència i Unió, és conjunta Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
D’acord, em pensava que no, ho lamento. Nosaltres votem favorablement
d’aquesta moció, votem favorablement i estem d’acord que amb aquests
motius, les instruccions, vaja, que hi ha alguns elements que dificulten o
poden dificultar el tractament a persones que no són de l’Estat i aquest és un
element que ens preocupa, lògicament. En primer lloc, per aquestes persones
i després per un tema que en sanitat és bàsic, que no tractar a unes persones
malaltes amb una malaltia que es transmet, doncs, evidentment, és un perill
per la resta de la població. Però insisteixo, primer pels afectats i després pel
conjunt de la població. Aquest és un element que ens preocupa com a
persones i com a gent de l’àmbit de la sanitat, aquest és un element, insistim,
de preocupació.
Un altre element que nosaltres, lògicament, hi estem d’acord i en aquest sentit
s’ha demanant per part del govern de Catalunya al govern de l’Estat, que no hi
hagi una disminució de les subvencions a les ONG, a la convocatòria estatal,
per les ONG que treballen en aquesta matèria. Aquest també és un tema que
ens preocupa.
I pel que fa més referència a una especificitat que recau sobre el govern de la
Generalitat, les subvencions en relació al programa del VIH, doncs de l’any
2011, el 90% ja va estar pagat, el 10% queda una bestreta que serà pagat a
final d’aquest 2012, i la convocatòria del 2012 és cert que ha sortit recentment
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i que, per tant, esperem que pugui ser aviat, doncs aprovada, bé, aprovada ja
ho està, però sí que es pugui materialitzar el cobrament, doncs prèvia una
justificació, com lògicament ha de ser sempre.

SRA. ALCALDESSA
Bé, pel posicionament, Sr. Juan Carlos del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Votamos a favor del acuerdo primero, en contra del
segundo, a favor del tercero, en contra del cuarto y a favor del quinto. Y yo
felicito que la Generalitat de Cataluña, pues ahora vaya a perdonar la deuda
de algunas organizaciones, máxime..., bueno es algo raro ¿no? porque para
el año que viene ya nos dicen que van a haber unos recortes, entre cinco mil o
siete mil millones de euros en la Generalitat, el doble de lo que se ha
recortado en el año 2011 y 2012, pues ya me dirán de dónde hacen las
cuentas.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, tothom s’ha posicionat? Si no hi ha cap intervenció, doncs donem pas
ja a les mocions del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 20; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 20.PER DONAR SUPORT AL DIA MUNDIAL DE LA LLUITA
CONTRA LA SIDA.
ATÈS que el dia 1 de desembre es commemora internacionalment el Dia
Mundial del VIH/Sida, amb l’objectiu de recordar i donar a conèixer al món la
situació global de la pandèmia d’aquesta malaltia, causada per l’extensió de la
infecció i per tal de lluitar contra tot tipus de discriminació vers les persones
que hi conviuen.
ATÈS que l'1 de desembre farà ja més de trenta anys des del primer
diagnòstic de Sida, i gairebé 15 en què el Dia Internacional per Lluita contra el
VIH, es celebra a tot el món.
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ATÈS que malgrat a la crida que es pretén amb aquest dia, d'acord amb l'últim
informe d'ONUSIDA, es calcula que al món hi ha actualment 34 milions de
persones que viuen amb el VIH, i que cada dia es produeixen 7.000 noves
infeccions en tot el món.
ATÈS que tot i que les noves infeccions han disminuït un 21% des de 1997,
només el 47% dels 14,2 milions de persones que han de rebre tractament en
països d'ingressos baixos i mitjans té accés a la teràpia.
ATÈS que el 6è objectiu dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni,
estableix que el 2015 s'assoleixi l'accés universal a la prevenció, el tractament,
l'atenció i el suport en relació amb el VIH i la SIDA, però que aquest objectiu
sembla cada vegada més llunyà a causa de la crisi econòmica mundial.
ATÈS que al nostre país es calcula que aproximadament 150.000 persones
viuen amb el VIH i que anualment es produeixen 3.500 nous diagnòstics, dels
quals més d'un 25% són tardans i per tant els seus portadors ho desconeixen,
el que impedeix que puguin beneficiar de l'accés als tractaments i dels
beneficis que té el diagnòstic precoç per disminuir el risc de desenvolupar la
SIDA, segons els experts.
ATÈS que aquestes dades haurien de deixar clar que des de totes les
administracions públiques sanitàries s'ha de seguir impulsant el diagnòstic
precoç, facilitant al màxim l'accés a les proves de detecció, i garantint l'accés
gratuït, anònim i confidencial a les mateixes. Un treball essencial per eradicar
la pandèmia i les seves conseqüències sociosanitàries a tot el territori
espanyol.
VIST que en els pressupostos generals de l'Estat per al 2012 va desaparèixer
la consignació explícita i inequívoca del pressupost del Pla Nacional de la
Sida, que segons el Govern es trobava en una altra partida, havent-se quedat
aquesta reduïda a la meitat, i que en el projecte dels Pressupostos generals
de l'Estat per 2013 no es millora aquesta partida, tot i les queixes dels
col·lectius afectats.
ATÈS que aquesta reducció provoca retallades en les subvencions anuals a
organitzacions civils que lluiten contra la SIDA, i aquestes s'estan veient
obligades a paralitzar programes de prevenció i de detecció precoç de la
infecció i tancar serveis i centres d'atenció a les persones amb VIH que
aquestes gestionen.
ATÈS que les subvencions a entitats (dedicades a fer front al VIH-Sida)
compten amb dues partides, una provinent de Catalunya i l’altra de les
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transferències que fa el ministeri a les comunitats autònomes i aquest any, no
rebran cap transferència per part del Ministeri, segons han confirmat fonts del
Departament Català de Salut.
ATÈS que a Catalunya, això suposarà un 15% menys de recursos destinats a
fer front al VIH-Sida aquest any (la resta l’aportarà la Generalitat), però, l’any
que ve, la reducció pot ser monumental i passar de 1.300.000 euros a 400.000
euros per al conjunt d’entitats, segons afirmen des de diferents associacions.
VIST que el Govern ha retallat les quantitats les destinades a les
transferències de les CCAA per realitzar accions de prevenció del VIH, la
Generalitat de Catalunya manté deutes pendents amb algunes ONG (que en
alguns casos encara no han rebut els recursos corresponents a les
subvencions atorgades el 2011), posant en perill el model de prevenció i
atenció que tan bons resultats ha donat al llarg dels últims anys.
Per tot l'anterior, els grups polítics del PSC-PM i d’ICV-EUiA proposen a
l'Ajuntament en Ple, l'adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun
dels punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat el punt PRIMER, que literalment diu:
PRIMER.- Donar suport al Dia mundial de la lluita contra la SIDA.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Demanar al Govern d'Espanya que garanteixi l'accés igualitari
als serveis d'atenció i assistència sociosanitària en tot el territori i per a tota
la ciutadania, per tant, sense exclusió de les persones immigrants no
regularitzades, no només per motius solidaris i de justícia social sinó també
de salut pública, especialment evident en el cas de la infecció per VIH.
c) S’aprova per unanimitat el punt TERCER, que literalment diu:
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TERCER.- Sol·licitar al Govern d'Espanya que aclareixi en quina mesura el
Reial decret llei, de 20 d'abril, pretén o suposarà per a les persones amb
VIH (i per a persones amb altres malalties cròniques com càncer, hepatitis,
psoriasi, processos hematològics o esclerosi múltiple) el pagament del
50% del tractament ambulatori que reben en els hospitals.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
QUART.- Sol·licitar al Govern d'Espanya que no retalli en els pressupostos
generals de l'Estat de 2013 a la resposta al VIH, tant en les quantitats les
destinades a subvencionar les activitats que realitzen les ONG com les
destinades a les transferències de les CCAA per realitzar accions de
prevenció del VIH com les que necessita el propi Pla Nacional sobre la
Sida per al seu funcionament.
e) S’aprova per unanimitat el punt CINQUÈ, que literalment diu:
CINQUÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat que eixugui, en els casos
en què existeixi el problema, el deute pendent amb les diferents
organitzacions que presten serveis de prevenció i atenció i que segueixi
recolzant els programes de prevenció i de detecció precoç de la infecció,
així com als serveis i centres d'atenció a les persones amb VIH, tant els
gestionats per l'administració com els gestionats per ONG.
f) S’aprova per unanimitat el punt SISÈ, que literalment diu:
SISÈ.- Donar trasllat dels presents acords a la Comissió Tècnica de la sida
de L’Hospitalet, a la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de
Catalunya, a la direcció del Programa per a la Prevenció i Assistència de la
SIDA de Catalunya, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, i a les entitats socials de L’Hospitalet a Xarxa Sida i Món Local a
Catalunya.

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

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit
Popular, números 21 i 22, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, la Sra. Elisabet Bas i després em sembla que el Sr. Díez Crespo.

SRA. BAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, l’Associació Familiars de Malalts d’Alzhéimer
creuen imprescindible que s’estableixi un protocol d’actuació en cas que el
malalt acudeixi als serveis d’urgències, amb la necessitat que hi hagin metges
neuròlegs a urgències, sempre que sigui possible que n’hi hagi al centre, que
l’atenció es faci normalment en un box individual, pensem que el malalt
d’Alzhéimer es posa molt nerviós i millor que estigui atès individualment, així
com també seria important que es facilités a la persona acompanyant del
malalt, una tarja que permeti l’accés a l’interior d’urgències per poder ser
l’interlocutor vàlid amb el metge. Pensem que molts metges quan preguntes
què passa amb el malalt, diuen, no, no, que em contesti ell, llavors el malalt
d’Alzhéimer realment no pot contestar i si hi ha un familiar al costat que té una
tarja que diu que d’aquest malalt em faig responsable jo, doncs seria molt
millor.
Per això des del grup polític del Partit Popular proposem al Ple de
l’Ajuntament que l’Ajuntament de l’Hospitalet insti a la Generalitat de
Catalunya a establir un protocol d’actuació en l’atenció urgent dels malats
d’Alzhéimer. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Díez Crespo.

SR. DIEZ
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Sí, con respecto a la moción 22, tampoco..., no requiere de demasiada
explicación, simplemente pedimos que se aplique al informativo L'H Digital el
mismo criterio que se aplica en el Boletín Municipal, es decir, que haya
contenidos en catalán y que haya contenidos en castellano. Porque los
medios de comunicación municipales tienen que ser coherentes con la
realidad sociológica de esta ciudad, que es la que es, todos conocemos la
realidad sociológica, y de la misma manera que pensamos que es muy
positivo que haya medios bilingües, que el Boletín sea bilingüe, que la página
web municipal se puede elegir el idioma catalán o el idioma castellano,
pensamos que es negativo que haya medios de comunicación monolingües.
Por todo ello, en esta moción pedimos reformular el informativo para que unas
noticias estén en catalán y otras estén en castellano. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara pel posicionament dels grups, per part de Plataforma per
Catalunya.

SR. SÁNCHEZ
A favor de los dos.

SRA. ALCALDESSA
A favor. Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Bé, votem favorablement de la moció 21 i votem en contra de la 22. Sobre la
moció 21 votem favorablement perquè estem totalment d’acord amb la lletra i
amb la música de la moció, estem totalment d’acord en què cal aquest
protocol per l’atenció dels malalts d’Alzhéimer, però no podem estar dir també
que no podem passar per alt, doncs la manca de coherència del Partit
Popular, que ens porta una moció perquè instem a la Generalitat que
incrementi els recursos sanitaris, quan el Partit Popular és còmplice de
Convergència i Unió al govern de la Generalitat, perquè ha aprovat els
pressupostos que estan desmantellant la sanitat catalana, i que a les
comunitats autònomes, hem llegit aquests dies, que està tota la sanitat pública
madrilenya en peu de guerra, doncs on governa el Partit Popular, s’està
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produint el mateix efecte de desmantellament de la sanitat pública, per tant,
una de les conseqüències, evidentment, d’aquest desmantellament, doncs és
la manca de protocols específics pels malalts que ho necessiten. Per tant,
votem favorablement, com no pot ser d’una altra manera, però volíem deixar
això sobre la taula.
Votem en contra de la 22, si més no, si el Partit Popular tingués a bé deixar-la
sobre la taula, doncs li demanaríem que la deixés sobre la taula, perquè
entenem que això, en tot cas, ho ha de resoldre el reglament de mitjans de
comunicació que està realitzant l'Ajuntament i que haurem de participar també
els grups polítics en la opinió i redacció dels mitjans de comunicació. Per tant,
seria matèria, en tot cas, d’aquest reglament i que també val a dir que el
reglament, doncs no pot dir una cosa diferent del que diu la legislació al
respecte. Per tant, si no la mantenen sobre la taula, doncs li sol·licitaríem això
i si no votaríem en contra.

Essent les 19 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la
Sra. Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Sí, pel grup de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Gràcies. El grup de Convergència i Unió, a veure, demanaríem la retirada de
la moció que fa referència a l’Alzhéimer, perquè per la informació que
nosaltres tenim, hi ha algunes coses que ens sembla que, amb tota sinceritat,
a vegades ens posem en uns temes que potser no..., no sé, potser vostè em
durà la contrària, que no ens acaben de quadrar. Per exemple, la creació
d’una tarja de la persona cuidadora acompanyant, a la que es reconegui com
interlocutora vàlida, aquest és un tema que a nosaltres no ens consta que es
demani, al revés, en moltes ocasions existeixen problemes, no hi ha un únic
interlocutor, no sempre pot anar-hi el mateix interlocutor i, per tant, pot
dificultar a la pròpia família atendre o parlar amb el metge que l’atén, etc, i
establir un interlocutor, tot això és complicat i porta a una legalitat i a un d’allò
que ens pot portar a unes derives.
Segurament hi ha casos concrets que és necessari establir un únic interlocutor
vàlid, però en moltes ocasions i els majoritaris per sort, no hi ha un únic
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interlocutor, sinó que hi ha varis fills i els fills per sort s’entenen i es parlen i no
hi ha un únic interlocutor. Si no és el cas, establir també un únic interlocutor
porta a un tema de legalitat que és molt complex i que no es pot establir i que
segurament la família ha d’acabar, doncs per un tema legal, establint qui és
l’interlocutor vàlid d’aquella persona gran.
Per tant, jo crec que aquest és un tema que rellisca una mica i que em sembla
que no podem demanar que això s’estableixi, al menys si és que no ens ho
demanen estrictament des de no només les famílies i unes famílies concretes,
sinó el conjunt del que són aquestes entitats, no només de les d’Alzhéimer,
sinó també de les de demència senil, perquè l’Alzhéimer és una en concret,
però n’hi ha d’altres que també donen molts problemes, molta problemàtica,
etc. Per tant, aquest és un tema que jo crec que, insisteixo, que és, vaja, que
com a mínim seria de difícil aplicació i no sé si parlant, doncs amb rigorositat,
podríem dir que seria lògic que ho establíssim, per dir-ho d’alguna manera.
Per una altra banda, en aquests moments suposo que vostès saben que
s’està treballant precisament per establir, doncs uns estàndards, no sé si en
podem dir protocol, però uns estàndards del que és l’atenció d’aquests
pacients i quan parlem d’aquests pacients, no parlem només dels malalts
d’Alzhéimer, sinó dels malalts de demència senil en general, perquè insistim
que no només existeix l’Alzhéimer.
Per tant, jo els hi demanaria, em sembla, que a nivell local és complicat arribar
a una conclusió, vaja, que no som experts i em sembla que als experts
correspon establir els camins i que vostès entren en uns temes molt concrets,
en els quals segurament correspon als experts establir aquests camins, que
em sembla, per les informacions que nosaltres hem pogut tenir, que no són
les més adequades. Per tant, és en aquest sentit que els hi demanaríem que
la retiressin i que, per tant, es pogués formular d’una forma que no entrés en
una precisió que segurament, insistim, no és la més adequada.
Respecte a la moció sobre l’informatiu Digital, a nosaltres no ens consta que
hi hagi queixes per com s’estan fent, per tema de l’idioma, a l’informatiu Digital
de l'Hospitalet i és per aquest motiu que nosaltres hi votarem en contra, més
enllà d’un tema que entenem que, vaja, que estan funcionant respecte a
aquest tema, insistim, amb normalitat. Gràcies.

SRA. PEREA
Sí, per part del Partit Socialista, Sra. Dolors Fernández.
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SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Perea. Doncs miri, és veritat, nosaltres experts no ho som. No
obstant això, estarem d’acord Sra. Bas, nosaltres instarem a la Generalitat,
perquè s’estableixi un protocol que doni resposta a les necessitats dels
malalts d’Alzhéimer. Les famílies amb malalts d’Alzhéimer sempre ens han
explicat quin és el calvari que tenen, no només en el dia a dia, que és
dramàtic tenir un malalt d’Alzhéimer a casa, sinó l’atenció a urgències.
L’atenció a urgències, doncs encara no està treballada d’una manera
adequada, de tal forma que hi ha molt temps d’espera, el malalt realment té
una situació de distorsió i això li complica molt, evidentment, doncs tenir a la
persona cuidadora una atenció que sigui la més correcte en aquell moment,
temps d’espera, no hi ha cap lloc especialitzat, la persona que està atenent al
malalt tampoc té massa idea de quan l’atendran i quan no l’atendran. Pensem
que d’acord amb aquestes característiques, doncs sí que valdria la pena que
aquesta malaltia, com moltes d’altres, com totes aquelles que ha anomenat la
Sra. Borràs, doncs tinguessin una atenció global i que en cas d’urgència,
òbviament, es doni el més sovint possible l’atenció i creiem també que si està
protocolitzada, en els termes que tant pacients, malalts, com els professionals
sanitaris decideixin, seria bo pels propis malalts.
Però, a veure Sra. Bas, només deixi’m que li recordi algunes coses. A veure,
les retallades a sanitat, no estan precisament facilitant l’atenció integral a
ningú, a cap malalt, sigui quina sigui la seva patologia. Que la cartera de
serveis està disminuint i qualsevol atenció integral necessita, fonamentalment i
sobretot, de temps, de temps dels professionals, de temps de coordinació,
moltes vegades més que de recursos econòmics i òbviament també d’atenció
social i, miri vostè per on, resulta ser que els professionals en aquest moment
molt de temps, vull dir, per anar més enllà del que estan anant, doncs no en
tenen. I que si el sistema sanitari en aquest moment, doncs s’aguanta, és
gràcies a la professionalitat de molts i molts i molts professionals que no estan
disposats a rebaixar qualitat, encara que a ells els hi rebaixin el sou, encara
que hi hagi menys personal i que han decidit que l’atenció al malalt és
prioritària.
I un cop dit això, doncs miri, nosaltres tampoc renunciem a la salut integral, ni
a perdre les millores que poden tenir a qualsevol tipus de patologia, en aquest
cas dels malalts de l’Alzhéimer, doncs sí que nosaltres demanaríem que hi
hagués un protocol, sí que és cert que des de la nostra falta d’experiència el
que no podem fixar són tots els ítems que ha de tenir aquest protocol, però sí
que ens agradaria que tant els familiars, com els afectats, com el personal
sanitari, donessin un pas per veure de poder arrodonir l’atenció sanitària, en
aquest cas, dels malalts d’Alzhéimer. Per tant, nosaltres sí que ens afegim a
demanar aquest protocol amb aquestes condicions, tot i sabent que és molt

…/…

76

complicat.

SRA. PEREA
Moltes gràcies Sra. Dolors Fernández. I, Sr. Díez Crespo, li formulo la mateixa
proposta que li han formulat des del grup d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, si deixa la moció sobre la taula, en funció de la
presentació del nou reglament que es formularà en breu, si la deixa sobre la
taula, sinó passaria a formular la posició.

SR. DÍEZ
Pues no, claro que no.

SRA. PEREA
Perdó?

SR. DÍEZ
No, no, voten en contra o hagan lo que quieran, no.

SRA. PEREA
No la deixa sobre la taula, molt bé, doncs el grup socialista ens oposem o
votarem negativament a la moció presentada pel Partit Popular i ens remetem,
com ja he dit a l’inici, doncs a aquest reglament que està acabant de
confeccionar la comissió redactora del reglament de mitjans de comunicació. I
li faré unes breus..., li donaré unes breus dades i una petita explicació, no sé
com vaig de temps, però li diré que els mitjans de comunicació, vostè sap que
formen part o pertanyen a la societat La Farga i és en aquesta seu on vostès
poden formular les propostes que considerin adients.
Però no vull fugir d’estudi d’aquesta qüestió i, per tant, li diré que si una cosa
tenen els mitjans de comunicació local, és la d’estar basada en la pluralitat
informativa, com vostès mateixos han posat de manifest en aquest Ple en
reiterades ocasions. I li diré que són uns mitjans que han sabut connectar
perfectament amb la nostra societat, amb la nostra ciutat, de gent castellano
parlants, com catalano parlants. Vostè sap que el canal L’H, que va tenir una
durada de més de dos anys, va ser sempre en català i mai va sorgir, ho ha dit
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la Sra. Borràs, mai va sorgir una petició per part dels ciutadans, en el sentit de
què li mancava una altra forma d’expressar-se. En qualsevol cas, crec que allà
on la societat no posa cap problema, allà on la gent no planteja cap qüestió, el
que no podem fer els partits polítics és pretendre, per una qüestió
electoralista, doncs la confrontació en una qüestió que no està posada en
debat.
Li diré que, ja li he dit, el canal L’H durant dotze anys va ser en català, no va
passar mai res, al contrari, va tenir una accessibilitat a nivell de ciutadania,
d’una forma que va incrementar exponencialment. Durant els tres anys i mig
que va durar el Digital L’H, l’accés de la ciutadania en aquest canal ha estat
també de forma..., ha augmentat de forma molt important i, en aquest
moments, portem des de la nova reformulació dels mitjans al gener, l’accés de
la ciutadania, li puc posar un exemple, doncs ara mateix des del mòbils que
consulten la pàgina web, ha estat de 1.000 visites que s’han produït entre
setembre i octubre i 1.000 visites entre octubre i novembre. Les xarxes socials
que es consoliden dia rere dia, creixent en nombres absoluts, miri, em podria
referir a d’altres qüestions com els vídeos.
El que li dic és que, en qualsevol cas, el tractament de les notícies, Sr. Díez
Crespo, per part dels professionals, és plural, evidentment, amb criteris de
professionalitat, comprovant la informació i la objectivitat, com no podria ser,
evidentment, d’una altra manera. I li diré, per últim, que la Llei de política
lingüística, quan es refereix als mitjans de comunicació local, diu clarament
que la llengua normalment emprada ha de ser la del català.
I, miri, a mi no m’agradaria fer un debat d’una qüestió que la gent no posa
sobre la taula, jo crec que hi ha moltes mancances en aquest moment, em
remeto al reglament, perquè crec que és el que en aquest moment ha de
determinar les qüestions adients als mitjans de comunicació, però crec que és
un oportunisme per part del seu partit, doncs plantejar una qüestió com
aquesta, quan la ciutadania mai, mai, al llarg de dotze anys l’ha plantejat.

SR. DÍEZ
De oportunismo nada, las elecciones ya han pasado, creo que fueron el
domingo ¿no? oportunismo ninguno. Y oiga, el reglamento de los medios de
comunicación, cuántos años llevan ustedes haciendo borradores de
reglamento y tal, porque yo hace cuatro o cinco o seis o siete años, ya hice
llegar nuestras propuestas a ese reglamento que todavía no está hecho y se
lo están ustedes pensando y tal ¿no? Y bueno, sean ustedes coherentes, si el
catalán tiene que ser la lengua única de los medios de comunicación,
aplíquenlo al boletín ¿no? al diario o tebeo o lo que sea.
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SRA. PEREA
Sr. Díez Crespo, me doy a mi misma la palabra y le pediría un poco de
respeto a los profesionales de los medios de comunicación, le pido un poco de
respeto, porque lo del tebeo me parece que sobraba. I le insistiré, allí donde la
sociedad no pone una cuestión de confrontación, no confronten ustedes, ni
fracturen.

Essent les 19.15 hores entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. DÍEZ
¿Puedo? Yo era sobre…

SRA. ALCALDESSA
Sra. Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Només és per dir que, bé, agrair el suport que ha
tingut la moció de l’Alzhéimer, que evidentment no la retirarem, dir només que
no suposa cap increment de pressupost, no creiem que sigui en moment de
portar mocions que suposin increment de pressupost, evidentment, més aviat
pensem que és un problema de voluntats i abusant una mica més dels
professionals, creiem que es pot portar a terme.
Evidentment, no som experts en el tema, no és una ocurrència que hagi tingut
jo, sinó que és l’Associació de Malalts d’Alzhéimer la que m’ha fet arribar
aquestes propostes, i jo penso que si vostès segueixen governant, els senyors
de CiU, ja que tenen el govern dels millors, deuen tenir experts que se’ls hi pot
fer arribar aquesta petició. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Díez Crespo.
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SR. DÍEZ
Sí, que estábamos hablando del idioma de los medios de comunicación, no de
los profesionales. Los profesionales son profesionales, son grandes
profesionales y ya vimos cómo los trataron ustedes, cuando suprimieron
cuarenta y pico puestos de trabajo en la tele y en la radio, ya vimos cómo se
quejaban y cómo hablaban de la forma de que ustedes enfocaban las noticias,
dirigían las noticias ¿no?

SRA. PEREA
Mire, no me haga hablar de la Televisión Española, por favor, y no le digo
nada más.

SRA. ALCALDESSA
Bé, hem finalitzat…

SRA. SECRETÀRIA
Faltava el posicionament de Convergència i Unió a la moció sobre l’Alzhéimer.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, perquè hem demanat la retirada i no hem fet el posicionament, hem
demanat la retirada per aquest tema, nosaltres pel que hem expressat, doncs
ens abstindrem.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, hem finalitzat aquest bloc, passem a les mocions de Convergència i
Unió.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 21 i 22; adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 21.DEMANANT UN PROTOCOL PER L’ATENCIÓ DELS
MALALTS D’ALZHÉIMER.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que l’Ajuntament té l’obligació de vetllar perquè els seus ciutadans
tinguin una bona atenció sanitària, impulsant polítiques de prevenció,
sensibilització i formació.
Atès que la malaltia de l’Alzhéimer afecta al nostre país al 10% dels majors de
65 anys i gairebé a la meitat de les persones que superen els 85 anys.
Atès que és necessari recolzar tant als malalts com a les persones cuidadores
i assegurar-los la millor atenció mèdica i els serveis necessaris perquè puguin
desenvolupar el seu projecte personal i professional.
Atès que l’Associació de familiars de malalts d’Alzhéimer creuen
imprescindible que s’estableixi un protocol d’actuació en cas de que el malalt
acudeixi als serveis d’urgències, amb la necessitat de que hi hagin metges
neuròlegs a urgències, sempre que sigui possible, que l’atenció es faci
normalment, en un box individual, per tenir una intimitat indispensable en un
moment de trasbals, així com seria important que es facilités a la persona
acompanyant del malalt una tarja que permeti l’accés a l’interior d’urgències
per poder ser l’ interlocutor vàlid amb el metge.
És per això que el Grup Polític del PPC proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet insti a la Generalitat de Catalunya a
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establir un protocol d’actuació en l’atenció urgent dels malats d’Alzhéimer que
inclogui la presència, a ser possible, d’un neuròleg, l’atenció en un box
individual, i la creació d’una tarja per la persona cuidadora acompanyant en la
que se la reconegui cóm a interlocutora vàlida.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als Grups Polítics representats al
consistori, a la Generalitat de Catalunya i a les Entitats i Associacions de Salut
del nostre municipi.

MOCIÓ 22.- SOBRE EL INFORMATIVO DIGITAL L’H. Ha estat rebutjada
amb 19 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i
amb 8 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de
Convergència i Unió, números 23, 24, 25 i 26, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs em sembla que cadascun dels membres del grup presenta una
moció, per tant, com vostès vulguin i en l’Ordre que vulguin, tenen la paraula.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió presenta
aquesta moció que fa referència als mitjans de comunicació de la ciutat i que
si bé se’ns ha comunicat en Junta de Portaveus que s’està fent un reglament
de mitjans de comunicació, em sembla si no m’equivoco, des del 26 de
setembre, el compromís que hi hagués aquest reglament de mitjans ve, no de
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quan era Alcaldessa la Sra. Núria Marín, sinó de quan era Alcalde el Sr.
Celestino Corbacho. Per tant, entendran que dubten que les coses acabin
duent-se a terme en aquest àmbit, quan fa anys i panys, perquè estem parlant
de ja fa uns quants anys, que hi havia aquest compromís.
És per aquest motiu que nosaltres entenem que seria bo que s’aprovés
aquesta moció, per expressar el compromís de tots els partits polítics de la
ciutat, de no utilitzar els mitjans de comunicació local en benefici propi, que els
grups polítics representats al consistori, prenen l’acord per garantir l’actuació
independent d’aquests mitjans locals i encarregar al Consell d’Administració
de La Farga i això vol dir a tothom, no només a uns quants, que és el que està
passant ara, perquè, evidentment, no hi estem implicats tots, que s’elabori un
reglament que contempli, entre d’altres coses, la creació d’un consell de
redacció, l’elaboració d’un estatut dels mitjans de comunicació local, la
garantia de la participació ciutadana i les condicions d’accés i d’ús dels mitjans
de comunicació municipals.
Si vostès se’n recorden, en època del Sr. Corbacho, això s’havia d’esperar a
què hi hagués una nova Llei sobre els mitjans de comunicació públics de
Catalunya. Ja fa anys que la tenim, que es va acordar, i en aquest sentit,
lamentablement que això no hagi arribat encara.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Clar.

SRA. CLAR
Referent a la següent moció, des de Convergència i Unió pensem que el
concepte d’igualtat és un bon punt de partida per reclamar allò que reclamem
les dones des de fa tants anys. El que passa és que l’evolució de la societat
ha fet que aquest concepte de vegades pugui quedar, fins i tot, una mica
injust. Reconeixem, doncs que el concepte d’igualtat entre homes i dones, és
tal en quant a valor de l’ésser humà, tots els humans tenim el mateix valor, el
que passa és que s’han de tenir en compte les particularitats de cadascun
d’ells i no tenir-les en compte pot ser el primer principi d’injustícia que es pugui
cometre. Les dones, quan reclamem la igualtat, ho fem sent conscients
d’aquest valor com a éssers humans iguals, però a la vegada ho fem
reclamant el sentit d’equitat. L’equitat la podríem entendre, com deia el filòsof
Aristoteles, al aplicar el concepte de justícia al fet diferencial de les persones,
aplicada la justícia a cada cas concret.
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I és per això que pensem, des de Convergència i Unió, que a aquestes
alçades seria bo poder parlar d’aquest principi d’equitat, en lloc del principi de
justícia. Fa uns anys enrere, quan es parlava de les que avui en dia parlem
com a persones amb discapacitat, es parlava de discapacitats o alguna
paraula que fins i tot després ha degenerat en un insult. La paraula no fa la
cosa, el que sí que és veritat, és que la paraula fa pedagogia de la cosa i des
de Convergència i Unió creiem que és bo que s’apliqui aquest concepte
d’equitat a totes les polítiques que es fan des d’aquest Ajuntament.
La següent moció la defensarà el meu company José Luis.

SR. PÉREZ
Gràcies. Aquesta moció es tracta de demanar el suport i la implicació de les
entitats i associacions de la ciutat, al projecte joves pel barri.
Observant el dossier presentat en els darrers dies pel Grup de Treball Joves
pel Barri, a efectes de consolidar el projecte d’aprenentatge-servei i dur-lo a
nivell de tota la ciutat, entre altres aspectes se subratlla que, per assolir l’èxit
del mateix, cal l’ implicació de més entitats socials i de més centres educatius,
encara que no estiguin dins de l’ensenyament reglat, com poden ser per
exemple les escoles d’adults, els centres d’educació especial i altres.
Que cal compartir el projecte de manera efectiva amb l’entorn i posar més
energies en la seva divulgació, perquè més persones es puguin beneficiar,
així com també incloure a totes les entitats dels barris, siguin associacions de
veïns, culturals, socials, assistencials, mediambientals, esportives, recreatives,
etc.
Per la qual cosa, proposem:
Primer, amb la intervenció de totes les àrees municipals corresponents, fer-ne
difusió amplia i detallada a totes les entitats i associacions de la ciutat del
projecte, així com a tots els centres educatius que encara no estan incorporats
al mateix.
Segon, a efectes de dur-lo a nivell de ciutat, sol·licitar a totes les associacions
i entitats de la ciutat, la seva adhesió voluntària i col·laboració necessària i
imprescindible al projecte d’aprenentatge-servei.
Tercer, considerar com un actiu a valorar positivament a l’hora de presentar a
l’Ajuntament la documentació per sol·licitar subvencions o ajuts, per part de
les associacions i entitats de la ciutat, la seva participació compromesa amb el
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projecte.
Quart, donar trasllat d’aquests acords al grup de Treball Joves pel Barri,
elaboradors de l’anomenat “document màrtir”. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, gràcies Alcaldessa. En primer lloc, aquesta moció que porta per títol, a
favor d’optimitzar el menjar a punt de caducar, dels establiments
d’alimentació, manifestar que és una moció pràcticament a la que es va
presentar a l'Ajuntament de Badalona el mes passat i que va ser aprovada per
tots els grups municipals.
Em salto el preàmbul, perquè és bastant llarg en les peticions i no em vull
estendre massa en el tema, però sí que atesa aquesta crisi econòmica, que
està provocant tot aquest tema que la gent arribi a l’extrem que una necessitat
bàsica com l’aliment, no es pugui complir i no en puguin tenir, demanem el
següent:
En primer lloc, instar al govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet a elaborar una
campanya que per exemple podria portar per nom “A l’Hospitalet no es llença
el menjar!“ Campanya adreçada en primer terme als establiments
d’alimentació de la ciutat, Mercats Municipals, supermercats i hipermercats,
per tal d’establir un conveni de col·laboració que garanteixi que els productes
frescos a punt de caducar, peix, carn, ous, productes làctics en general, fruites
i verdures, etc, es puguin vendre directament en els supermercats mitjans i
grans, a un preu simbòlic.
Dos, en la mateixa direcció que el primer acord, que s’estableixin en els petits
supermercats de proximitat o de barri, analitzant cas per cas, altres fórmules
de repartiment d’aquests productes.
Tercer, instar al govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a confeccionar un
conveni, on es recullin les condicions i els sistemes de coordinació entre els
Serveis Socials i les àrees comercials, per tal de garantir correctament i
segons criteris professionals, la distribució dels aliments a aquells ciutadans
que ho necessitin amb més urgència.
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Quart, instar al govern de l’Estat, a impulsar una renda per als ciutadans, que
permeti garantir que es pugui garantir la cobertura d’una necessitat bàsica
com ho és l’alimentació de la població.
Cinquè, instar a la Generalitat de Catalunya, en la mesura que sigui possible
pressupostàriament en propers exercicis, a destinar més recursos i ampliar el
pressupost de la Renda Mínima d’Inserció, com a renda de subsistència
bàsica, fins que l’Estat no impulsi aquesta renda bàsica.
Sisè, instar el govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a traslladar aquests
acords d’aquesta moció, al conjunt d’àrees comercials d’alimentació,
supermercats i hipermercats de la ciutat, amb l’objectiu d’iniciar el més aviat
possible converses per poder arribar a acords.
Setè, tanmateix traslladar aquests acords als sindicats UGT i CCOO i altres, a
la Federació d’Associacions de veïns de l’Hospitalet, a les diferents
associacions de comerciants i botiguers de l’Hospitalet, i a tota una sèrie
d’entitats que actualment treballen per garantir l’alimentació de la població,
com ara ho són Càritas i el Banc d’Aliments.
Vuitè, alhora traslladar aquests acords al conjunt dels grup parlamentaris del
Parlament de Catalunya, per donar més força i impuls a la proposta en
qüestió.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup de Plataforma per Catalunya s’abstindrà de
la moció número 25 i votarà favorablement a les altres tres.
No volem per això estar-nos de dir que, bé, òbviament nosaltres estem
d’acord en elaborar un reglament que contempli el que vostès demanen, la
creació d’un consell de redacció, l’elaboració d’un estatut dels mitjans de
comunicació locals, garantir la participació ciutadana, però clar, jo crec que
vostès haurien d’aplicar això allà on governen també i, en aquest cas, vostès
governen a la Generalitat de Catalunya i precisament la TV3, del pluralisme
que vostès demanen aquí, no en té res. Les subvencions que vostès estan
donant a mitjans de comunicació com La Vanguardia, que són milionàries,
precisament tampoc és un mitjà de comunicació que vetlli per la pluralitat i
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menys ara en campanya, que havia intentat fer la campanya sense gaire èxit.
Vostès demanen que les forces polítiques, això que dèiem, han de vetllar per
uns mitjans públics independents i d’acord amb el pluralisme, tal i com figura a
la Constitució. Els hi torno a repetir que moltes vegades és molt fàcil demanar,
però quan un governa a un lloc, hauria de donar exemple, de vegades sembla
que vostès portin aquí unes mocions que, amb tot el respecte, té certs nassos
que portin això del pluralisme dels mitjans de comunicació, com l’altre vegada
al darrer Ple, em sembla que van portar un per augmentar els diners a un
programa educatiu amb les retallades que vostès tenen.
Els hi repeteixo, els hi votarem a favor, però els hi demanem realment que
apliquin allò que demanen, que ho apliquin quan vostès governen.

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

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Contestaré a les quatre mocions de Convergència i
Unió amb certs graus de sorpresa diferents en funció de cada moció.
Respecte a la primera, la dels mitjans de comunicació, som conscients que
s’ha trigat massa, excessivament, en redactar aquest reglament, però
precisament ara que s’acaba de crear la comissió, tot just al setembre, i que hi
ha el compromís que tinguem el primer esborrany en unes quantes setmanes,
potser al desembre, doncs és el moment en el que vostès presenten la moció.
Per tant, jo el que els hi proposo és que la deixin sobre la taula i si al
desembre no tenim el primer esborrany, doncs la tornin a presentar i nosaltres
encantats, doncs secundarem la moció, en el sentit que entenc i això ens han
dit, que la comissió redactora tindrà un esborrany en pocs dies.
Respecte les mocions de política d’equitat, justícia i els temes alimentaris, no
nego la bona voluntat i, fins i tot, en alguns aspectes alimentaris estaríem
d’acord, però és molt sorprenent que aquestes mocions les presenti el mateix
partit que ha portat el país a una situació de, precisament, inequitat i
d’injustícia i de pobresa més gran dels darrers anys. Per tant, vostès a les
mocions ens diuen que reivindiquen el principi d’equitat social i laboral, també
ens diuen, insten al govern de l’Estat a impulsar una renda pels ciutadans, per
garantir la cobertura d’una necessitat bàsica i també s’atreveixen a dir que la
Generalitat ha de destinar més recursos per ampliar la renda mínima
d’inserció. Clar, això que ho digui el partit, doncs els mateix partit que ha
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retirat la renda mínima a 9.000 persones i, a més, es va passar un estiu
criminalitzant a alguns dels presumptes vividors que s’emportaven 400 euros
al mes, que deuen viure molt bé amb 400 euros al mes, doncs perseguint-los
durant tot l’estiu i qualificant-los, acusant-los de vividors, doncs té una certa
guasa.
Perquè és el mateix partit que ens ha votat sistemàticament en contra, al
Parlament de Catalunya i al Parlament Espanyol, les nostres propostes de
crear una renda mínima garantida per a tots els ciutadans que viuen al llindar
de la pobresa. Perquè és el mateix partit que ha retirat les beques
d’escolarització de 0 a 3, no només a la nostra ciutat, sinó al conjunt de
Catalunya, totes les beques de 0 a 3, per a les famílies sense recursos, a les
quals es destinaran 5 milions d’euros, abans ja he posat l’exemple dels 8
milions del grup Godó, doncs 5 milions d’euros es van retirar, ja fa dos cursos
que les famílies sense recursos no tenen beques, per part de la Generalitat,
per escolaritzar els seus fills a les escoles bressol. I qui ho posa? ho posa,
evidentment, aquest Ajuntament. I també són el partit, per això la sorpresa, el
partit que va donar suport a la reforma laboral i, en aquest sentit, ara ens
diuen que cerquen l’equitat laboral.
Per tant, Convergència i Unió hauria de canviar molt les seves polítiques,
perquè aquestes mocions ens semblin, a aquest grup, modestament ens
semblin coherents. Per tant, en temes alimentaris, jo els hi diria que caldria
tenir en compte algunes de les seves propostes, però, evidentment, no
votarem a favor d’aquesta moció, en tot cas, la regidora de Serveis Socials, si
ho creu oportú i veu la viabilitat d’algunes d’aquestes propostes, ho pot
treballar, però nosaltres li votarem en contra d’aquestes dues mocions, per
incoherència entre les polítiques que practiquen i allò que ens presenten a
aquest Ajuntament.
Respecte de la quarta moció, la de l’aprenentatge-servei, ens ha sorprès en
positiu, per tant, el grau de sorpresa és en positiu. Ho dic, perquè és difícil de
veure una moció, per part d’un grup de l’oposició, que faci lloança d’una acció
de govern i no estem acostumats i, en aquest sentit, li agraïm profundament
aquesta moció.
Fa poques setmanes es va presentar, certament, el llibre, un llibre sobre
aquesta acció, sobre Joves pel Barri, és aquest llibre, en el qual també vostès
van ser presents i jo els hi agraeixo profundament la seva presència i el seu
suport, demà inaugurem les terceres jornades d’aprenentatge-servei a la
nostra ciutat, on s’explicaran algunes de les trenta accions d’aprenentatgeservei que fan escoles i instituts de la nostra ciutat i que formen part d’un
inventari, que en aquests moments tenim a la web municipal, en el qual
expliquem com és el treball que nosaltres estem fent, d’impuls.
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Per què, perquè des d’aquest Ajuntament s’està impulsant molt els projectes
d’aprenentatge-servei, hem fet una aposta claríssima per ells, des del moment
que la Universitat de Barcelona, el centre promotor d’aprenentatge-servei i la
Fundació Jaume Bofill, fa exactament ara sis anys, doncs ens van demanar
que fóssim un dels municipis pilot per tirar endavant aquests projectes, va ser
Hospitalet i Sant Vicenç dels Horts, els dos ajuntaments que vam acceptar ser
experiència pilot en aquest projecte.
L’aprenentatge-servei és molt beneficiós pels alumnes, es tracta que els
alumnes, en una assignatura concreta, facin un treball per a la comunitat, per
tant, un servei als altres, un voluntariat pels altres, i entenem que són
projectes que ajuden a innovar metodològicament a les aules, prestigien els
centres educatius, per tant, els instituts i les escoles que fomenten aquest
aprenentatge-servei, doncs tenen un prestigi millor de cara als barris, perquè
els veïns veuen com els seus joves, doncs fan un servei a la comunitat.
I també estem convençuts que a llarg o a mig termini també serà molt
beneficiosos per a la ciutat, per a la pròpia ciutat, per l’enfortiment del teixit
associatiu, perquè aquests joves que han tastat projectes de voluntariat i
projectes de treball comunitari, doncs en el futur desitgem que siguin les
persones que tirin endavant projectes associatius a la nostra ciutat. Per això,
l’impuls de l’aprenentatge-servei és molt important i molt més en aquest
context de crisi que tenim, perquè en aquest moment els valors de la
solidaritat, el compromís, la igualtat d’oportunitats, són difícils en aquests
moments, doncs de veure com els mitjans de comunicació els impulsen i els
recolzen bé a vegades al contrari.
Per tant, el projecte que vostès ens expliquen de Joves pel Barri, insisteixo, és
un dels 30 projectes d’aprenentatge-servei que hi ha a la ciutat, que s’ha estès
a tota la ciutat i per això volem..., bé, votem favorablement a la moció,
entenem que és un recolzament a la tasca dels centres educatius, de les
entitats, dels esplais, en aquest cas, i de les regidories tant d’educació, com
d’altres regidories, serveis social també fa un impuls d’aquests programes
d’aprenentatge-servei i també d’algunes regidories de districte.
Respecte dels acords, comentar-li que el primer acord que vostès proposen,
que és que fem difusió àmplia i detallada de les activitats, crec que amb la
col·laboració en l’edició del llibre així ho fem. Hem editat de forma casolana,
però si cal ja ho farem millor, aquest inventari, que aquí hi ha les 25 primeres
accions d’aprenentatge-servei, hi ha moltíssimes, de tot tipus, per citar-li una
del seu barri, per exemple els joves de l’Institut de Joan Miró van fer l’any
passat una pintada per recolzar a les professores d’educació infantil de
l’escola Gornal i aquest any tornen a repetir l’experiència amb el grup de
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dones del Gornal. Per tant, són experiències que no només afavoreixen als
joves, sinó que també creen vincles de relació entre les escoles i les entitats
del barri.
Respecte al segon acord que vostès fan, d’implicar a les entitats a la seva
adhesió, són ja moltes entitats corresponsables d’aquests projectes, per tant,
entenc que ho seguirem impulsant i ho seguirem treballant, però que estem
tirant endavant. I respecte del tercer acord, de valorar positivament quan algú
sol·liciti una subvenció per algun programa d’aprenentatge-servei, en les
bases que ara hem d’aprovar per a les subvencions del 2013, nosaltres tenim
ja com a puntuació, doncs donarem la màxima, una de les màximes
puntuacions als programes d’aprenentatge-servei, tant si ens els presenten els
centres, com si ens els presenten les AMPAS, com si ens ho presenten les
entitats. Per tant, des de la regidoria d’Eduació, aquelles entitats, AMPAS o
centres educatius que ens presentin programes d’aprenentatge-servei, seran
molt ben valorats i molt ben puntuats.
Per tant, votem favorablement aquesta moció, demanem la retirada o la
deixada sobre la taula de la moció de mitjans de comunicació i votem en
contra, per incoherència, de les altres dues mocions.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per a continuar amb el posicionament, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción 26, nos abstenemos en el
punto 4 y 5 y votamos a favor del resto de propuestas, la moción 25 también
la votamos a favor.
Respecto a la moción del reglamento de medios de comunicación de la
ciudad, es más de lo mismo, es la moción que cada equis meses nos toca,
porque como nunca se hace nada desde el gobierno, pues volvemos otra vez
a plantearla y tampoco se nos hace caso, ahora hay una comisión redactora
de medios de comunicación local, en donde se dijo por aquel entonces, va a
hacer ahora un año, que participarían las entidades de la ciudad y también los
grupos políticos, todos los grupos políticos, a nosotros no se nos ha dejado
participar, no formamos parte de esta comisión redactora y me consta que
tampoco hay entidades de la ciudad, pero haremos llegar propuestas,
evidentemente que sí.
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Desde luego, nuestro modelo de comunicación, nuestro modelo de medios de
comunicación, y en el caso de L'H Digital, no es en monolingüe, una persona
recién llegada a la ciudad de Hospitalet, por ejemplo, fíjese, de Ecuador, pues
difícilmente puede entender el catalán. Este es un medio municipal pagado
con dinero público y tiene el mismo derecho este señor que viene de Ecuador
ayer, a recibir información, que el que lleva aquí, pues equis años. Nosotros
creemos que los medios de comunicación tienen que informar y, por tanto,
oiga, si usted esa información la entiende en catalán, perfecto, y si la entiende
en castellano, pues también, porque la ciudad es bilingüe, igual que ustedes lo
entienden en el periódico de Hospitalet, que es el que buzonean, pues
también deben de entenderlo en el resto de medios de comunicación y, por
tanto, eso lo vamos a hacer. Y, a parte, ya digo que recogeremos firmas para
que así sea, para que sea también en bilingüe.
Y, desde luego, nuestro modelo de medios de comunicación es una radio que
funciona de once y media a dos y media, sólo los domingos ¿es esa la radio
de Hospitalet que quieren ustedes para nuestra ciudad? Sólo de once y media
a dos y media, es cuando emite, si juega el Hospi en ese momento, perfecto,
pero como el Hospi juegue por la tarde, pues qué buscamos, con todo el
respeto, el Pubilla Casas-Centro, perfecto, muy bonito, muy bien, lo veo bien,
pero ¿es esa la radio que quieren ustedes para la ciudad de Hospitalet? ¿Qué
sólo emita el domingo? ¿sólo partidos de fútbol? Y que tengamos suerte y que
el Hospi juegue a la hora que hay emisión. Pues mire, yo creo que esos
tampoco son los medios de comunicación que se merece esta ciudad de
Hospitalet, que es la que ustedes plantean.
Y respecto a la moción de las políticas estas de equidad, mire, yo la verdad
que, cuando empecé a leer la moción, pensaba que era de Izquierda Unida,
sinceramente, digo, se me ha traspapelado, porque claro, me hablaban de
estructura de sociedad, antiguos esquemas, revolución francesa, humanidad,
concepto de igualdad, y pensaba que era suya, sinceramente, luego digo, no,
no, es de Convergència i Unió.
Luego digo, bueno, de qué me quieren hablar, llega un momento que me
hablan, sí, igualdad con el hombre y la mujer, digo, vale, ya sé de qué me
quieren hablar, pero luego me hablan de Aristóteles, digo, ¡ostras! cómo se les
ocurre hablar de Aristóteles, una persona que el concepto de la mujer es
negativo, es subsidiario, para Aristóteles la mujer está un peldaño por debajo
del hombre, léanse la política de Aristóteles. Donde además, la sociedad de
Aristóteles es esclavista, hay esclavos y hay amos, y eso es natural en la
sociedad y ustedes me plantean eso en una moción que habla de equidad.

Pero claro, me hablan de justicia, oiga, entiendan ustedes que la justicia de
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Aristóteles habla de correctiva y distributiva, ustedes me hablan de la
correctiva, caso puntual, pero hablen de la distributiva, donde la distribución
de los bienes, oiga, no va en función de que todos somos iguales, sino en
función de los méritos, no todas las personas reciben los mismo bienes. Por lo
tanto, hombre, por favor, antes no vayan a wiquipedia, lean un poquito más
¿no?

Claro, yo luego sigo avanzando, digo, vale, ya sé que hablamos de hombre y
mujer y de equidad, pero, claro, luego me dicen: dado que, desde otras
instituciones estatales, se invoca a la igualdad de todos los españoles como
argumento para rechazar y desatender las reclamaciones que en base a la
especificidad catalana y luego reclamamos como catalanes el respeto a
nuestra especificidad. Digo, bueno, ya no entiendo nada, pero no hablábamos
de igualdad de hombres y mujeres o de mujeres catalanas y mujeres
españolas o de españoles y catalanes o de mujeres…
Sinceramente, esto era un follón de moción, entonces, mire, a ver, un poquito
más de preparación, entonces, sinceramente nosotros nos abstenemos,
porque yo entiendo el continente, pero es que el contenido es muy confuso.

SRA. ALCALDESSA
Per part del… sí, falten dos Sr. del Río, la 23.

SR. DEL RÍO
De la 23 a favor, claro.

SRA. ALCALDESSA
Estan totes. Sr. Fran Belver, per part del grup socialista.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Primer començarem per la número 23, la que fa
esment a l’elaboració del reglament de mitjans de comunicació, entenc, Sra.
Borràs, que en funció de la petició que li feia el company Lluis Esteve, que jo li
reitero, de deixar la moció sobre la taula, amb un compromís de què els grups
municipals tindran un esborrany d’aquest reglament que està elaborant la
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comissió, abans del proper Ple, igualment vostè no la retira. Home, si la retira
ja no discutim, si la deixa sobre la taula...

SRA. ALCALDESSA
Però ha argumentat el per què o...

SR. BELVER
Jo li dic, la comissió està des del 27 de setembre treballant, ja té molt avançat,
pel que sabem, els seus treballs i hi ha un compromís que a principis de
desembre, diguéssim, tindrem a disposició aquest primer, com a mínim,
esborrany o el treball de la comissió i, per tant, els grups municipals podran
tenir aquest treball abans del proper Ple. Per tant, li diem, bé, si la deixa sobre
la taula, per no fer un acte de fe, que em sembla que deia algú, si ho vol fer,
fantàstic, ja en parlarem en el proper Ple, i si no ens posicionem.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, és que..., breument, per no robar temps reglamentari, diguéssim, nosaltres
volem participar en l’elaboració d’aquest reglament i això és el que posa
aquesta moció i, per tant, és el que reclamem, que no sé si és el que ens
ofereixen, perquè és clar, si s’està elaborant un reglament, el qual ens el
donaran fet, és...m’entén? Nosaltres demanem que es faci des de La Farga i,
per tant, això vol dir la pluralitat de tots els grups polítics.

SRA. ALCALDESSA
Val, no la deixa sobre la taula, perquè ens entenguem, que és la petició que li
feia el Sr. Belver. Parli, parli pel micròfon, perquè si no després...

SR. BELVER
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La idea és tenir un document formulat per professionals del sector, no només
professionals de La Farga, dels mitjans de comunicació locals, sinó que, a
més a més, està participant altra gent professional, diguéssim, externs a
aquesta casa, en l’elaboració d’aquest primer document. Després,
evidentment, tots podrem dir la nostra, clar. Home, clar, no és donar-li un
document, miri’l, digui que sí, que ara l’aprovarem, no, home, és tracta d’això.

SRA. BORRÀS
Doncs si...

SRA. ALCALDESSA
No, no, no, a veure, el que està dient el Sr. Belver és, d’aquí a uns dies, o
sigui, aquest reglament nosaltres vam fer un compromís o vam tenir un
compromís que començaria a elaborar-se fa uns mesos, ho vam anunciar. Al
mes de setembre es va configurar aquesta primera comissió, una comissió
tècnica, amb la qual s’està elaborant aquest primer document, que ha de ser
la base del reglament que portarem a aprovació a l’òrgan, que suposo que
serà el Ple Municipal o serà el Consell d’Administració, no ho sé exactament,
això ho han de dir els jurídics de la casa. Però en tot cas, el que està oferint el
Sr. Belver és, abans del proper Ple, tindrem aquest primer document, que
podrem començar a treballar entre tots els grups municipals, i per això li
demana que deixi aquesta moció sobre la taula, per tal que, si no fos així, en
el següent Ple aquesta moció es pogués discutir.

SRA. BORRÀS
Entenem que participaríem, encara que sigui en una segona fase, en aquesta
elaboració d’aquest reglament, nosaltres ho deixem sobre la taula i, per tant, si
és que es presenta a temps, ho retirarem i avall.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, doncs quedaria, malgrat que hi havia alguns grups que s’havien
posicionat, deixaríem la moció sobre la taula i passem al posicionament de la
resta de mocions de Convergència i Unió. Sr. Belver.
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SR. BELVER
Molt bé, en la moció sobre la taula, afegir alguns comentaris d’algunes coses
que s’han dit al voltant de la moció 23. Primera qüestió, el reglament, en
qualsevol cas, jo no he vist cap document, com vostès no l’han vist, però el
reglament regula el que regula, i el que en cap cas regularà, entre d’altres
coses, segurament perquè no fa falta, és el nivell de professionalitat de la gent
que hi treballa ja avui en els mitjans de comunicació. I com hi ha algunes
intervencions de tant en tant o algunes declaracions de tant en tant o algunes
conyetes de tant en tant, que sembla que en lloc de parlar de mitjans de
comunicació, parlem d’una altra cosa, jo crec que pagaria la pena que, quan
parlem dels mitjans de comunicació, si vostès es volen fotre amb el govern
municipal, escolti, cap problema, però amb els mitjans de comunicació i els
professionals, especialment els professionals que allà hi treballen, els hi
demanaria que mantinguéssim el màxim respecte, perquè crec que se’l
mereixen des de fa molts anys. I, per tant, no crec que sigui normal que es
facin algunes asseveracions en aquest hemicicle i no ho dic per vostè Sra.
Borràs.
Respecte a la moció 24, respecte a la moció 24 jo he de reconèixer,
segurament no en el to que ho feia el Sr. del Río, que m’ha costat d’entendreho, ho haig de reconèixer. Segurament perquè no miro massa la wiquipedia, ni
sóc tan llegit com el Sr. del Río, però he tingut dificultats, he tingut dificultats,
perquè no sé de què estàvem parlant. I sobretot, perquè llegint tota la part
expositiva, quan estem parlant en moment de la revolució francesa, de la
posició d’Aristoteles en tot el tema d’organització de la societat, del paper de
la dona, de la igualtat, de l’equitat i de la relació entre llibertat entre els éssers
humans i després passem a parlar de la relació entre els territoris i de com
han de ser tractats els territoris de manera igualitària, però no amb un criteri
d’equitat i, al final, en l’únic acord que hi ha a la moció el que es demana és
que el govern municipal apliqui l’equitat en tota la seva activitat política, social.
Jo no tinc la sensació que aquest govern municipal, en les seves activitats, no
ho faci, per tant, difícilment podria dir, estic d’acord en què a partir d’ara es
faci, jo crec que ho fem amb criteri d’equitat i, si no fos així, m’agradaria saber
de què estem parlant, per si hem de corregir alguna cosa o per debatre si no
estiguéssim d’acord. Perquè tan injust és tractar igual al que és desigual, com
tractar desigual al que sí que és igual, seguint la lògica de la presentació de la
moció. Per tant, en virtut de tot això i entenent que aquest govern ja actua,
aquest Ajuntament actua amb criteris d’equitat en les seves actuacions, tan en
l’àmbit polític, com social, laboral, ètic i de gènere, per tot això li votaríem en
contra.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Sí, en relació a la moció que ens parla de donar suport al programa aquest de
Joves pel Barri, ja li anuncio que votarem favorablement, entenem que és una
molt bona iniciativa, una iniciativa que, com deia el Sr. Lluis Esteve, forma part
del Pla de Treball d’aquest equip de govern, on ha hagut centres que exercint
la seva autonomia s’han sumat, ha hagut un esplai, que és l’Esplai de La
Florida, que ha tingut també una part important en el projecte, l’altre dia es
presentava la publicació, ens sembla que és una molt bona estratègia
d’aplicació al currículum tant de l’educació bàsica, com del batxillerat.
De tota manera, sí que li faríem alguna proposta de correcció, si la volen
admetre, per afinar més el document. En el primer atès, vostès vinculen
aquest projecte al que seria el currículum vinculat a l’assignatura d’Educació
per a la ciutadania i hem de dir que no està vinculat a això, ho tindríem dur,
perquè ara el senyor Ministre d’Educació ho vol eliminar, perquè considera
que tot això de treballar els valors de ciutadania, de ciutadania activa,
compromesa, és adoctrinar als nostres alumnes i, per això, volen liquidar
aquesta matèria, com vostès ja saben, o al menys s’ha anunciat. Però
afortunadament forma part del disseny del currículum de qualsevol matèria, la
competència social i ciutadana es pot treballar en qualsevol matèria del
currículum, tant de l’educació bàsica, com del batxillerat i, per tant, no està
vinculat només a aquesta matèria, seria un tema menor, però jo crec que
potser aquest atès el podríem suprimir.
I després, es demana, cosa que estem molt a favor, que hi hagi el màxim
d’implicació de les entitats socials, que fins i tot això es tingui en compte com
a criteri a l’hora d’atorgar subvencions, em sembla correctíssim, hem de
primar a aquelles entitats que estan vinculades a projectes que hi hagi en el
barri. Però quan es parla de la implicació de més centres, que és en el primer
considera, el primer donat, aquí sí que jo demanaria que no tinguéssim, que
suprimíssim, com a mínim, un paràgraf que parla que els centres que no
imparteixen ensenyament reglat, com els centres d’educació especial o els
centre d’adults, no ho posem així, perquè als centres d’educació especial, els
alumnes tenen un pla individualitzat d’adaptació curricular, però sí que
imparteixen ensenyament reglat. En el cas de l’ensenyament d’adults, hi ha un
Decret que regula el currículum de l’educació de persones adultes, però, per
tant, és perfectament curricular, jo trauria centres d’adults, centres d’educació
especial, centres en general.
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I, evidentment, ja fetes aquestes correccions, jo crec que proposar que en un
projecte que funciona, que es parla d’un servei de treball comunitari, que els
alumnes exerceixin, des de la pràctica, el que és la ciutadania activa, la
ciutadania compromesa, li hem de donar suport i que el màxim de centres i
d’entitats s’hi sumin i que des de l'Ajuntament donem suport a això, crec que
és una moció que hem de votar favorablement.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
No sé pas si haurà temps. Jo no sé el que Badalona es gasten en aliments,
des de l'Ajuntament, de cara a la ciutadania, el que sí que sé és el que ens
gastem nosaltres i que el programa nostre, el programa d’aliments, penso que
és positiu. Doncs miri, no Sr. Monrós, no hi estem d’acord, a veure, a punt de
caducar millor que res, cap dels que estem aquí agafem de la botiga res a
punt de caducar, i vostè ja coneix aquella dita que el que no vulguis per tu, no
ho vulguis pels altres.
A veure, l'Ajuntament, conjuntament amb Càritas i amb Creu Roja, té establert
un pla per poder donar aliments a totes aquelles persones de la ciutat que ho
necessiten, així ho diu la Llei de serveis socials i així nosaltres ho complim. De
la metodologia no es preocupi, o sigui, aquí sí que som experts, els
professionals del treball social ho són i aquest sí que saben, ho dic perquè
vostè fa algunes aportacions respecte a cóm s’hauria d’haver fet. De fet hi ha
més d’un barri de la ciutat que ja s’estan distribuint aliments frecs, a veure,
ous i formatge de tots i ara en algun barri s’estan començant, precisament,
amb proteïnes animals, el que sí que volem és que ens deixin un temps per
veure com això funciona, per estendre-ho a tots els barris de la ciutat i li puc
assegurar que no hi ha res a punt de caducar.
A veure, nosaltres, des de la nostra perspectiva, vol que li diem realment com
fer front a les necessitats de la ciutadania, necessitats de subsistència, doncs
miri, en primer lloc, no retallant la renda mínima d’inserció per por que algú es
mengi una llauna de sardines més de les que no li corresponen, les misèries i
els abusos dels pobres van per aquí. No en trobaran aquí, si volen trobar
abusos, doncs han d’anar als poderosos. I, per cert, deien que la renda
mínima d’inserció no tenia res a veure amb el tema de l’atur, que tenia que
veure amb el tema de la marginalitat, no sé perquè en aquest moment, doncs
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la renda mínima d’inserció s’ha situat a treball, és una d’aquelles coses que
són complicades d’entendre, són moviments estranys. Deien que l’objectiu,
precisament, a l’hora de reduir la renda mínima d’inserció a persones que
vostès creien que no complien amb tots els requisits, era que potenciarien la
formació i el treball, doncs bé, de tots aquests que s’han quedat sense renda
d’inserció, ara m’haurien de dir, si són capaços, quants han estat formats i
quants tenen treball.
Han sentit parlar d’una renda de ciutadania, el proper govern vol que en
parlem, i només una cosa, de vegades tinc la impressió i ho sento i ho
lamento, és d’aquelles emocions que vol i dol i que fa mal, potser jo tinc molta
edat, però em recordava allò de la pel·lícula aquella del Plàcido, siente un
pobre a su mesa por Navidad o la campanya pro-tuberculoso pobre, que a la
meva infància era molt familiar i és un dret i els drets, vull dir...

Essent les 19.45 hores, abandona la sessió el Sr. Alberto Sánchez López,
regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Fernández, ja ha acabat el temps, tindrà un segon torn. Per part de
Convergència i Unió, hi ha alguna paraula? Sí, Sr. Pérez Fort.

SR. PÉREZ
Bé, miri Sr. Esteve, es tracta que aquesta activitat, aquest projecte Joves pel
Barri, és un projecte que neix de la societat civil, com vostè ha dit, de la
Fundació Jaume Bofill, Fundació Catalana de l’Esplai, Institut de Ciències de
l’Educació de la Universitat de Barcelona, la mateixa Universitat de Barcelona,
l’Escola Cristiana, i també ve recolzat per les administracions, la Diputació, la
Generalitat de Catalunya, etc. Si es tracta de felicitar-lo a vostè, com a
membre del govern, perquè no ha posat pal a les rodes al tema, jo el felicito,
no tinc cap dubte, perquè és un bon projecte i és un projecte que ve de la
societat civil i que s’aplica en aquest Ajuntament, perfecte, i si vol que el feliciti
per això, jo el felicito.
I en el tema que ha dit el Sr. Graells, són els mateixos que han fet el dossier,
que especifiquen l’entrada de...expandir el tema a les escoles d’adults, potser
es refereixen a cóm el voluntariat actuï a les escoles d’adults, podria ser, amb
els temes d’informàtica, etc, es podria aplicar, per exemple, però bé, no
entrarem per aquí a fons en el tema, si vostè considera que traiem això, ho
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traiem, però són els mateixos actors els que he parlat amb ells directament,
els que em manifestaven aquesta qüestió, no és una altra cosa.

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

SR. MONRÓS
Sí, alcaldessa, respecte al posicionament que ha fet tant Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, com el Partit Socialista, en la
resposta a la moció sobre el tema dels aliments, jo sempre dic el mateix,
segurament aquesta moció els hi pot sorprendre, perquè els hi hagués
agradat presentar-la vostès i se l’haguessin aprovat. He recordat al principi
que la van aprovar tots els grups municipals de l'Ajuntament de Badalona, i el
que passa és que no sempre, quan contesten a les mocions, jo ja estic
acostumat, porto poc temps en aquest Ajuntament, porto un any i mig, però
normalment és allò que, com en els jutjats, quan el jutge et diu, conteste a lo
que se le pregunte, perquè han contestat tot el contrari de la proposta que es
fa. Llavors, quan es donen respostes sempre, el govern de no sé què, o sigui,
o hi ha ànims d’aprovar-la en un sentit positiu, si no els hi sembla positiu em
sembla perfecte, o si no sempre han anat donant retrets dels governs.
Jo em pensava que hi havia coses que estan superades quan es parla d’un bé
en general, però quan jo venia aquí a veure els plens antiguament, em trobava
en què els 23 anys de govern del Sr. Pujol, ara els dos anys de govern, jo
també podria parlar de què moltes de les situacions que estem vivint són
culpa de set anys de govern tripartit, que és el que jo penso personalment,
però no ho volia posar sobre la taula, perquè penso que això no soluciona els
problemes, però veig que vostès tenen, com que no els hi agrada qui ha
presentat aquesta moció, doncs evidentment contestem amb evasives i no
entrem al fons de l’assumpte. El govern central és qui s’encarrega de les
polítiques passives de l’atur, vull dir, en moltes ocasions aquestes coses no
van així, això és intentar solventar un problema o fer-ho, si a vostès no els
interessa, a mi em sembla perfecte, però contestin normalment a allò que se’ls
hi pregunta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció? Sí, Sra. Dolors Fernández.
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SRA. FERNÁNDEZ
Escolti, vostès a Badalona van presentar una moció, li va aprovar tothom i es
van tirar a la piscina, i han dit, doncs mira, a l'Hospitalet allò, fil per randa, ens
la compraran tal i com nosaltres l’exposem. I parlant d’experteses, a mi em
sap molt greu que vostès, abans de presentar aquesta moció, no hagin volgut
parlar amb nosaltres i assabentar-se bé de quin és tot el projecte d’aliments,
perquè segurament vostès no l’haguessin presentar de la mateixa manera,
perquè haurien sabut quines són les dificultats, quin són els problemes, dels
aliments que tenen un termini de caducitat com el que vostès ara mateix estan
demanant que siguin els aliments que es puguin utilitzar de cara a poder
guarir les necessitats d’alimentació de la població.
Escolti, a mi m’és igual qui plantegi la moció, m’és igual, moltes vegades aquí
s’han plantejat mocions, com per exemple que hi hagin llibres gratuïts, perquè
a Santa Coloma, doncs sembla ser que això és una constant, i aquí hem dit
que no. No m’inquieta que hi hagi ajuntaments del mateix color que nosaltres
que prenguin unes altres opcions, al contrari. No estem per aquesta proposta,
no ens agrada aquesta proposta, no ens agrada una via pels que tenen i una
via pels que no tenen i el que sí li demano és, home, abans de plantejar
aquest tipus de mocions, sí que són experts en aquest tema els que treballen
en l’àmbit dels serveis socials i li podrien explicar unes quantes coses, per si
de cas haver plantejar aquesta moció d’una altra forma.
Per altra banda, també li vull dir que, menjar fresc se’n dóna, evidentment
menjar fresc com el que mengem tots i també és cert que en temes de
donacions, les grans superfícies d’aquesta ciutat estan per la feina i s’han fet
plantejaments com de, són molts diners els que s’inverteixen, quin tipus de
suport poden fer en funció de rebre tants diners i ningú ha estat per fer cap
tipus de suport, ni per petit que sigui. Tampoc no sublimem a la bondat i a la
solidaritat de tots, la necessitat de donar suport a la ciutadania.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Molt breument, potser sí que quan presentem mocions hem d’anar a buscar
tots i cadascun dels regidors, però és que ens sembla que hi ha un canal que
està fet, un canal que està fet que són les comissions de Presidència, on es

…/…

100

presenten les mocions i on, al menys antigament, es donava raó de si sí o no
a aquella moció, per quins motius i se’ns donava una explicació, actualment
les comissions de Presidència, presentes la moció i com si parlessis amb la
paret. Entenem que és allà on s’ha de debatre, perquè vostès feia uns dies
que tenien la moció i, per tant, existeixen uns canals reglamentaris establerts,
que és on s’ha d’establir la discussió, no ens demanin que els vinguem a
perseguir a tots i a cadascun al darrera seu, hi ha un sistema de funcionament
d’aquest Ajuntament, que tots ens hem dotat a través del reglament que fa no
massa temps ens vam donat i, per tant, escolti’m, utilitzin-ho i si no la
informen, doncs queixin-se en el seu grup municipal, però no ens carreguin a
nosaltres els neulers de què hem presentat una moció sense abans parlar-ho.
Vam presentar la moció, vostès l’han pogut llegir i tenen una via que és,
precisament, la comissió de Presidència, per dir què en pensen i, a partir
d’aquí, parlar-ne.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha res més, passem a l’últim apartat, el d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 23, 24, 25 i 26;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 23.- PER L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT DELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ DE LA CIUTAT.
VA QUEDAR SOBRE LA TAULA.

MOCIÓ 24.PER TAL QUE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
S’ATINGUI I REIVINDIQUI EL PRINCIPI D’EQUITAT EN TOTES LES
POLÍTIQUES QUE DUGUI A TERME EN ELS DIVESOS ÀMBITS. Ha estat
rebutjada amb 15 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es.
Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 6 vots a favor dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació.
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MOCIÓ 25.DEMANANT EL SUPORT I LA IMPLICACIÓ DE LES
ENTITATS I ASSOCIACIONS DE LA CIUTAT AL PROJECTE JXB (JOVES
PEL BARRI).
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament amb una esmena
“in voce” incorporada, i sotmesa a votació s'aprova amb 25 vots favorables
dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas,
Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2
vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que en el curs 2007-2008 s’implanta a Catalunya en l’ensenyament de
secundària l’assignatura d’educació per a la ciutadania.
ATÈS que l’Institut Eduard Fontseré i l’Esplai La Florida, assessorats pel
Centre Promotor d’Aprenentatge i Servei (APS) inicien un projecte compartit
JxB( Joves pel Barri), en el qual els estudiants de batxillerat reben la formació
adient participant-ne en un curs d’iniciació al voluntariat, i realitzen pràctiques
d’ajudant de monitor a l’Esplai.
ATÈS que paral·lelament el Centre d’Estudis Joan XXIII també inclou en
aquesta assignatura les pràctiques del seu alumnat en entitats socials
col·laboradores, entre d’altres, la Fundació la Vinya, Centre Obert Bocins,
Club Bellvitge, i diverses residències d’avis de la ciutat.
ATÈS que, progressivament s’han sumat al projecte JxB al voltant d’onze
centres educatius, nou entitats, pertanyents tots ells als barris de La Florida,
Pubilla Casas, Can Serra, Sant Feliu, Bellvitge i Collblanc-Torrassa.
VIST el resultat satisfactori d’aquestes experiències en l’opinió del col·lectiu
d’actors educatius i socials amb l’ incidència positiva en la formació de
l’alumnat al llarg d’aquests anys, el recolzament del Centre APS, i d’acord a la
disposició vigent del Pla de formació del voluntariat de Catalunya del 2 de juny
de 1994, que proposa dur a terme el projecte JxB a tota la ciutat de
l’Hospitalet.
DONAT que en el dossier presentat en els darrers dies pel Grup de Treball
JxB, a efectes de consolidar el projecte d’aprenentatge-servei i dur-lo a nivell
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de tota la ciutat, entre altres aspectes subratlla que per assolir l’èxit del mateix
cal l’ implicació de més entitats socials i de més centres educatius.
DONAT que cal compartir el projecte de manera efectiva amb l’entorn i posar
més energies en la seva divulgació per tal que més persones es puguin
beneficiar així com incloure a la vegada a totes les entitats dels barris, ja
siguin associacions de veïns, culturals, socials, assistencials, mediambientals,
esportives, recreatives, etc.
VISTA la voluntat de l’Ajuntament per assumir el compromís d’apostar
plenament pel projecte d’aprenentatge-servei (JxB), que proposa fomentar en
els joves els valors de solidaritat, servei voluntari a la comunitat, altruisme, per
tal d’educar i instruir per a ser millors ciutadans/es,traslladant-ho no només als
centre educatius, sinó també a tota la xarxa social de la ciutat.
Per tot l’anteriorment exposat, el grup Polític de Convergència i Unió, proposa
a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-Amb la intervenció de totes les àrees municipals corresponents,
fer-ne difusió amplia i detallada a totes les entitats i associacions de la ciutat
del projecte (JxB), així com a tots els centres educatius que encara no estan
incorporats al mateix.
SEGON.- A efectes de dur-lo a nivell de ciutat, sol·licitar a totes les
associacions i entitats de la ciutat la seva adhesió voluntària i col·laboració
necessària e imprescindible al projecte d’aprenentatge-servei JxB.
TERCER.-Considerar com un actiu a valorar positivament a l’hora de
presentar a l’Ajuntament, la documentació per sol·licitar subvencions o ajuts
per part de les associacions i entitats de la ciutat, la seva participació
compromesa amb el projecte JxB.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords al grup de Treball JxB, que han
elaborat l’anomenat “document màrtir”

MOCIÓ 26.- A FAVOR D’OPTIMITZAR EL MENJAR A PUNT DE CADUCAR
DELS ESTABLIMENTS D’ALIMENTACIÓ.
Atès que venim patint una greu crisi econòmica, que alhora ha portat a moltes
persones a l’atur, sense possibilitats reals de tenir en un futur proper ocupació,
i per tant sense ingressos, i que en molts casos afecta a la totalitat de
membres d’una família en edat de treballar, i que a hores d’ara no fa sinó mes
que incrementar situacions límits com ho son indubtablement el cobrir una
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necessitat bàsica com ho és l’alimentació.
Atès que és ben sabut que els aliments que es posen a la venda en els
diferents establiments de venda de productes alimentaris, tenen una data de
caducitat i una gran quantitat d’aquest productes no acaben sent venuts i per
tant, poden no arribar a tenir la finalitat de ser consumits i acabant els
mateixos sent llençats i tot això comporta el seu conseqüent malbaratament,
cosa que no ens podem permetre quan tenim gent abocada a l’exclusió social,
sense ingressos de cap tipus i amb necessitats bàsiques a cobrir, com ho és
l’alimentació.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Convergència i Unió, proposa al
ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet els següents acords:

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

a) Ha estat rebutjat el punt 1 amb 15 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots
favorables dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
1.- Instar al govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet a elaborar una
campanya que per exemple podria portar per nom “ A l’Hospitalet no es
llença el menjar !! “. Campanya adreçada en primer terme als establiments
d’alimentació de la ciutat, Mercats Municipals, supermercats i
hipermercats, per tal d’establir un conveni de col·laboració que garanteixi
que els productes frescos a punt de caducar (peix, carn, ous, productes
làctics en general, fruites i verdures, etc), es puguin vendre directament en
els supermercats mitjans i grans, a un preu simbòlic.

b) Ha estat rebutjat el punt 2 amb 15 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots
favorables dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
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Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
2.- En la mateixa direcció que el primer acord, que s’estableixin en els
petits supermercats de proximitat o de barri, analitzant cas per cas, altres
fórmules de repartiment d’aquests productes.

c) Ha estat rebutjat el punt 3 amb 15 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots
favorables dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
3.- Instar al govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet a confeccionar un
conveni on es recullin les condicions i els sistemes de coordinació entre els
Serveis Socials i les àrees comercials, per tal de garantir correctament i
segons criteris professionals, la distribució dels aliments a aquells
ciutadans que ho necessitin amb més urgència.

d) Ha estat rebutjat el punt 4 amb 15 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 6 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 6 vots favorables dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
4.- Instar al govern de l’Estat, a impulsar una renda per als ciutadans, que
permeti garantir que pugui garantir la cobertura de una necessitat bàsica
com ho és l’alimentació de la població.

e) Ha estat rebutjat el punt 5 amb 15 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 6 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 6 vots favorables dels representants de
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CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
5.- Instar a la Generalitat de Catalunya, en la mesura que sigui possible
pressupostàriament en propers exercicis , a destinar més recursos i
ampliar el pressupost de la Renda Mínima d’Inserció, com a renda de
subsistència bàsica, fins que l’Estat no impulsi aquesta renda bàsica.

f) Ha estat rebutjat el punt 6 amb 15 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots
favorables dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
6.- Instar el govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a traslladar aquests
acords d’aquesta moció al conjunt d’àrees comercials d’alimentació,
supermercats i hipermercats de la ciutat, amb l’objectiu d’iniciar el més
aviat possible converses per poder arribar a acords.

g) Ha estat rebutjat el punt 7 amb 15 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots
favorables dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
7.- Tanmateix traslladar aquests acords als sindicats UGT i CCOO i altres,
a la Federació d’Associacions de veïns de l’Hospitalet, a les diferents
associacions de comerciants i botiguers de l’Hospitalet, i a tota una sèrie
d’entitats que actualment treballen per garantir l’alimentació de la població
com ara ho són Càritas i el Banc d’Aliments.

h) Ha estat rebutjat el punt 8 amb 15 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots
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favorables dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
8.- alhora, traslladar aquests acords al conjunt dels grup parlamentaris del
Parlament de Catalunya, per donar més força i impuls a la proposta en
qüestió.

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat
rebutjada pel Ple de l’Ajuntament.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal d'Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, números 29, es produeixen
les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa portem aquesta moció de suport al manifest pel desenvolupament
sostenible del Delta i el Parc Agrari.
En primer lloc, saludem la iniciativa del grup d’entitats, persones i
organitzacions que han constituït aquesta Taula Catalana pel
Desenvolupament Sostenible que va ser una evolució de la Taula Catalana
contra Eurovegas, un cop es va conèixer que la mobilització ciutadana va
guanyar i, per tant, va evitar la instal·lació del projecte Eurovegas al Baix
Llobregat, les mateixes entitats van decidir constituir-se en positiu, passar del
no a la proposta positiva, pel desenvolupament sostenible del Delta i del Parc
Agrari.
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No llegiré tot el manifest, però sí que vull significar els valors del manifest i el
que serien, d’alguna manera, els temes més significatius del manifest. El que
vol dir, el que defensa aquesta Taula i el que demanem que voti
favorablement aquest Ple, és la importància que té pel conjunt del país, la
comarca del Baix Llobregat i que l’única manera de protegir el territori i els
seus valors del Baix Llobregat, aquella comarca que si bé administrativa i
políticament no és la nostra, sí que ho és des del punt de vista històric, des del
punt de vista emocional i de patrimoni cultural. Per tant, la millor manera de
protegir aquest territori és garantir els seus valors i la seva viabilitat econòmica
vinculada al territori i, per tant, el manteniment de l’activitat agrària al conjunt
de la comarca, sobretot ara que estem vivint aquesta crisi d’evidents i
grandíssimes dimensions, també de crisi alimentària, seria un luxe que aquest
país prescindís d’aquesta comarca i del valor que té des del punt de vista
agrari, agrícola, de patrimoni històric.
Però també té d’altres valors, té valor ambiental importantíssim, que també la
millor manera de mantenir-lo és la seva valoració econòmica i la seva
valoració agrària, i també una importància de teixit industrial fonamental. Per
tant, aquesta moció, el que demana aquest manifest és, comencem a treballar
en positiu tots els ajuntaments que tenim alguna cosa a veure amb la
comarca, recordem que l'Ajuntament de l'Hospitalet forma part del Consorci
del Parc Agrari, encara que no estigui al territori del Baix Llobregat, perquè els
ajuntaments implicats a la comarca i al Parc Agrari, les institucions implicades,
que són gairebé totes les administracions catalanes, la Diputació de
Barcelona, el Consell Comarcal, la Generalitat de Catalunya, treballem en
aquesta línia, per convertir el que ara, i dient-ho amb carinyo i amb paraules
de molts dels pagesos que estan conreant la zona, és pràcticament una
reserva índia, convertir això en un valor econòmic important, a partir del
desenvolupament agrícola i el desenvolupament de l’activitat econòmica
lligada al territori i als seus valors.
Per tant, trobem que aquest manifest està molt ben fet, que recupera l’esperit
de la gent que es va mobilitzar contra Eurovegas, que va activar aquella
important mobilització i, sobretot, el més important és que dóna perspectiva de
futur, perspectiva de possibilitats econòmiques per la comarca, perquè la
millor manera de protegir el territori és garantir la seva viabilitat econòmica i
els llocs de treball de qualitat, a la comarca del Baix Llobregat. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, pel posicionament, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
El grup de Plataforma per Catalunya votarà a favor d’aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup de Convergència i Unió, miri, nosaltres sobre
aquest tema..., sabem que el Parc Agrari en aquests moments, junts amb els
ajuntaments afectats, estan redactant un pla especial per protegir el territori
actual i promoure un desenvolupament agrícola i, per tant, s’està treballant en
aquesta matèria i és un àmbit en el qual, si bé tothom hi posa esforços, és un
àmbit en el qual desenvolupar-ho i fer-ho bé, vol dir recursos per part de
tothom, també per part dels ajuntaments, per part del Consell Comarcal, per
part de la Diputació, per part segurament també de la Generalitat de
Catalunya. Nosaltres, vaja, ens sembla que, en aquest sentit, és prudent en
aquests moments, doncs deixar que es faci aquesta feina, veure cap a on es
desenvolupa i, per tant, és en aquest sentit que nosaltres ens abstindrem i
aquí el nostre vot.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part del grup socialista, Sr. Belver. Ai! perdó, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
No hay problema. Bien, nosotros vamos a apoyar la propuesta y le pediría
que, hombre, yo espero que ustedes luego sean coherentes con Can Trabal.
Yo entiendo su defensa por la parte esta del territorio del Baix Llobregat, de
unos terrenos que están dentro del Parque Agrario, yo espero y seguramente
será así, porque entonces sería ya ilógico, que esa misma defensa que hace
usted sobre esos terrenos, también luego la traiga en ese informe que de aquí
a poco tiempo me parece que tiene que presentar respecto al uso que se le va
a dar a Can Trabal.
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SRA. ALCALDESSA
El posicionament?

SR. DEL RÍO
A favor.

SRA. ALCALDESSA
A favor, perdó. Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, Sra. Alcaldessa, gràcies. Cal Trabal no està en el Parc Agrari, no, no. Jo, a
veure, en virtut una mica del que deia la Sra. Meritxell Borràs i nosaltres, com
saben, nosaltres com Ajuntament formem part del Consorci del Parc Agrari, i
som coneixedors de la redacció d’aquest pla especial i, fins i tot, d’un pla
estratègic que s’està fent pel conjunt de la zona, que s’ha demanat pel seu
desenvolupament i cap a on ha d’anar l’estructura de tota aquesta zona de la
Vall Baixa del Llobregat i en virtut, diguéssim, del desenvolupament de tot
això, no tant per no estar d’acord amb el que diu el manifest, votaríem en
contra de la moció.

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

SR. SALMERÓN
Sí, agrair als partits que han votat favorablement i, tant a Convergència, com
al Partit Socialista, una reflexió, aquesta moció i aquest manifest no és
contradictori, trobem que no és contradictori amb el que ha de fer i està fent el
Consorci del Parc Agrari. Si més no, la idea de portar aquesta moció que
hores d’ara s’està discutint als ajuntaments que formen part del Parc Agrari,
impulsades pels grups d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, el que vol és incidir en aquest debat, que el Pla estratègic del
Consorci no és quedi o no es faci en un despatx, sinó que es faci també des
de la reflexió, des de la mobilització i des del debat polític, perquè el que
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entenem és que els valors i bona part de les idees d’aquest manifest, haurien
d’estar contemplats en el Parc Agrari i en el Pla estratègic del Parc Agrari.
Sobre la reflexió que deia el Sr. del Río, jo el volia tranquil·litzar en aquest
sentit, no s’amoïni, nosaltres sempre hem estat coherents i som coherents
hores d’ara amb el tema de Cal Trabal, continuem essent-ho i, per tant,
sempre hem defensat que el Parc Agrari, diguem-ne que Cal Trabal doncs
formés part del Parc Agrari i hagi manteniment de l’activitat agrícola a Cal
Trabal i és un vestigi i és patrimoni també d’aquesta ciutat i, per tant, estem
treballant en aquesta línia.

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

PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I LA
MOCIÓ 27.IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i
amb 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,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

En vistes a les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre,
ECOM, màxim representant del moviment associatiu de la discapacitat física a
Catalunya, ha elaborat un document amb 45 propostes per a la millora de la
qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat
física. Aquest document ha estat lliurat als principals partits polítics que
concorren a les eleccions suggerint-los que les tinguin en compte als seus
programes electorals, així com si acaben governant el país.
Atès que aquest document inclou propostes encaminades a millorar tant les
polítiques socials adreçades al col·lectiu de persones amb discapacitat com la
relació de les Administracions amb les entitats sense ànim de lucre que
treballen en aquest sector. Les propostes abasten tots els àmbits de la
persona: la salut, l’educació, l’accessibilitat, la feina...
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Atès que aquest document fa una relació de les retallades socials que en els
darrers temps s’estan aplicant i que estan afectant el col·lectiu de la
discapacitat i els seus drets adquirits, una situació que ECOM valora que no
es pot tolerar ja que “el camí que han hagut de recórrer les persones amb
discapacitat per aconseguir ser membres actius de la societat ha estat molt
llarg i complicat. De cap manera es pot tolerar ni un pas enrere”.
Atès que es relacionen també els petits avenços que s’han aconseguit i que
han suposat un benefici per al col·lectiu.
Atès que entre les propostes de millora que fa ECOM trobem:
• L’Elaboració i aprovació d’una Llei catalana de promoció de l’autonomia
personal i d’atenció a la dependència, comptant amb la participació i
l’experiència de les entitats del Tercer Sector, que millori els drets de les
persones dependents.
• El desenvolupament de la figura de l’assistent personal per a persones
dependents i l’establiment convençut per part de l’administració d’un Servei
d’Assistència Personal sense limitacions horàries i adaptat a les necessitats
de cada persona.
• Que es reconegui el greuge econòmic comparatiu de les persones amb
discapacitat i es tingui en compte a l’hora d’establir el copagament en els
serveis del Sistema Català de Serveis Socials.
• Que es fomenti l’aplicació de criteris de Disseny Universal en el disseny de
productes, serveis, infraestructures..., així com que s’estableixin protocols
d’inspecció per a l’acompliment de la normativa i que s’apliquin sancions
per afavorir l’accessibilitat total per a tothom en comerços, establiments de
restauració, culturals, d’oci...
• Una aposta decidida per afavorir la igualtat d’oportunitats a l’accés al món
del treball i el manteniment, amb un finançament digne, del model català de
treball protegit i de participació del Tercer Sector en la formació i inserció
sociolaboral de les persones amb discapacitat a l’empresa ordinària.
• Afavorir la educació inclusiva, planificant i garantint l’acompanyament i el
suport a l’alumnat amb discapacitat en totes les etapes educatives (inclòs
l’etapa 0-3, postobligatòria i transició a l’etapa laboral o vida aduta).
• Garantir l’accés gratuït als serveis sanitaris necessaris, les prestacions
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• La priorització del sector de la discapacitat (atenent la seva funció social
envers els col·lectius més vulnerables i el seu rol fonamental pel
desplegament del sistema públic català de serveis socials) en la tramitació i
resolució de convocatòries destinades al finançament de l’activitat
associativa i de promoció de la participació del teixit associatiu, i
l’establiment de mecanismes que garanteixin l’estabilitat en el pagament.
Atès que ECOM és conscient de les dificultats que està vivint el nostre país i
de l’afectació que sobre les polítiques socials de Catalunya han tingut les
retallades en àmbits com la dependència o les polítiques actives d’ocupació
aplicades pel Govern central. Tot i així, demana a qui acabi governant la
Generalitat de Catalunya que no s’oblidi de la fragilitat de les persones amb
discapacitat física i del greuge econòmic comparatiu que suposa viure amb un
discapacitat, així com dels esforços que les entitats del sector estan fent per
poder seguir atenent aquestes persones, en un context de disminució
d’ingressos i de greus retards en els pagaments. ECOM alerta que aquesta
situació no podrà ser sostinguda per les entitats durant gaire més temps i
demana amb urgència una solució per garantir l’estabilitat del sector i de
l’atenció a les persones.
Atès que el proper dia 3 de desembre es celebra el Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat, que té com a objectius sensibilitzar l'opinió
pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat i promoure la presa de
consciència pel que fa als beneficis que generaria la integració de les
persones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida política, social,
econòmica i cultural.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar l’Adhesió de l’Ajuntament de L’Hospitalet al document
de la Federació ECOM amb 45 propostes per a la millora de la qualitat de vida
i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat física.
SEGON.- Instar els governs de la Generalitat i de l’Estat a actuar amb
urgència per tal de garantir l’estabilitat del sector i de l’atenció a les persones
amb discapacitat.
TERCER .- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que en
aquelles qüestions que el Govern català té competències, aposti per una
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societat més solidària i més inclusiva, en què les persones amb discapacitat
física puguin exercir amb plenitud els seus drets i en què totes les persones
tinguin les mateixes oportunitats.
QUART: Manifestar, en ocasió del Dia Internacional de les persones amb
discapacitat, el reconeixement i suport al col·lectiu de persones amb
discapacitat que ha hagut de recórrer un llarg i complicat camí per aconseguir
ser membres actius d’aquesta societat, i no es poden permetre cap retrocés ni
retallada de drets socials.
CINQUÈ: Donar trasllat dels següents acords a les associacions i entitats
locals que treballen en l’àmbit de les persones amb discapacitats, al Consell
Municipal de serveis Socials de L’Hospitalet, a la Federació ECOM, al Comitè
Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI)-CERMI
Catalunya i al Departament de Benestar i Família.

MOCIÓ AMB MOTIU
MOCIÓ 28.CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

DEL

DIA

INTERNACIONAL

Atès que el 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista,
és el dia per commemorar i recordar la violència a la que quotidianament
estan sotmeses les dones en la societat patriarcal en la que vivim. És un dia
per fer visible la xacra de la violència vers les dones, per condemnar-la en
totes i cadascuna de les seves cares i expressions i lluitar per eradicar-la.
Arreu del país, les veus exclamen per condemnar els assassinats, enguany, el
de 14 dones mortes en mans d’agressors masclistes a Catalunya. Però,
també, volem reclamar la responsabilitat institucional dels governs en la lluita
contra la violència masclista i alertar dels riscos que comporta
l’abandonament, cada dia més flagrant, de les polítiques d’igualtat i contra la
violència masclista.
Atès que a violència vers les dones és el trist reflex d’una societat desigual i
masclista. El context actual de crisi econòmica i les polítiques neoliberals
estan incrementant d’una forma alarmant aquestes desigualtats socials,
oprimint les classes populars i suprimint els principis d’equitat i de justícia
social. Avui, les doctrines de dretes estan imposant una lògica
ultraconservadora que menysprea el valor de l’equitat, també, de l’equitat de
gènere. Pretenen imposar-nos uns valors retrògrades que expressen patrons
culturals, rols de gènere i models d’organització social basats en l’organització
patriarcal de la societat. El desmantellament de l’Estat del Benestar és el més
clar exemple de la voluntat de retornar-nos al passat. Allà on no arriben els
serveis públics, han d’arribar les dones.
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Atès que aquesta ofensiva contra l’equitat i la justícia social fa un molt mal
favor a la lluita contra les desigualtats i contra el masclisme. Les retallades en
els serveis públics i les reformes impulsades són l’expressió d’una política
econòmica errònia. Les conseqüències del rumb erràtic dels governs català,
espanyol i europeu, estant tenint un impacte negatiu en el progrés assolit en
matèria d’equitat de gènere. Les polítiques d’equitat de gènere han
desaparegut de moltes institucions públiques. Algunes d’elles resisteixen i
perseveren, especialment en l’àmbit local, en d’altres en canvi, els recursos
que es mantenen han canviat les seves prioritats. Les accions de prevenció i
d’educació en igualtat han desaparegut en bona part de les agendes
polítiques.
Un país que no aborda les causes estructurals de la violència masclista i no
inverteix en la prevenció d’aquesta, serà un país amb més greus retrocessos
en drets i llibertats.
Atès que l’Organització de les Nacions Unides defineix la violència masclista
com a “actes vers les dones i nenes que puguin tenir com a resultat un dany o
patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com a les amenaces
d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es
produeixen a la vida pública com privada”.
En aquest sentit, posem en valor la importància de treballar des dels àmbits
públics i alertem que no es treballa en el sentit correcte quan s’apliquen
retallades en el programa per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones (24.10 %) i en el Programa de Prevenció Integral de la Violència de Gènere (6.85%). I tampoc, quan es retalla la llei de la dependència o s’amenaça amb
reformar la llei d’interrupció voluntària de l’embaràs, quan s’incompleix amb
les Rendes Mínimes d’Inserció o es suprimeixen beques menjador o
s’impulsen les carmanyoles escolars, entre altres.
Atès que totes les reformes i lleis portades a terme en els últims mesos,
representen un clar retrocés en els drets de les dones, la seva presència en
els espais públics, en la visibilització de les tasques de la llar i de cura, en el
dret de les dones a decidir lliurement sobre tots i cadascun dels aspectes de la
seva vida... En definitiva, es tracta de Governs que apliquen lleis, reformes i
retallades sense mesura ni sensibilitat per les conseqüències que aquestes
tenen per les dones i, per extensió, pel conjunt de la societat.
Atès que entenem que tots aquells aspectes que ataquen les dones i les
deixen en una posició desigual, ja sigui en relació amb els drets, les
oportunitats o els accessos, són reproductors i perpetuadors del masclisme a
la nostra societat.
Atès que per tots els motius exposats es fa imprescindible combatre amb
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contundència totes i cadascuna d’aquestes situacions per una societat més
justa i equitativa.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun
dels punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
PRIMER.- Expressem que volem viure lliures de violència masclista i que
la violència masclista no està en crisi.

b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Manifestem la nostra condemna i rebuig a totes i cadascuna de
les expressions de la violència masclista.

c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
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TERCER.- Demanem tots els esforços en l’atenció a les dones que
pateixen violència masclista, actuant des de la prevenció fins la intervenció
i recuperació de les dones i els seus fills i filles; i en concret al nostre
govern municipal.

d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 17 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 10 vots en contra
dels representants del PP, Srs/es. del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
QUART.- Instem a les institucions públiques de l’Estat i la Generalitat de
Catalunya a la recuperació i l’impuls efectiu de les polítiques d’igualtat com
a instrument per a la construcció d’una societat més justa i equitativa i
treballar per l’eradicació de la violència de gènere.

e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
CINQUÈ.- Encoratgem al govern de la Generalitat de Catalunya a entendre
la violència masclista des la concepció específica de les seves causes i
que són diferencials a altres tipus de violència per a tractar-la i abordar-la
des d’un ampli coneixement dels factors que la generen.

f) Ha estat aprovat el punt SISÈ amb 17 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants
de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 10 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
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assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SISÈ.- Instem a la Generalitat de Catalunya a la implementació de
programes de prevenció i a no aplicar retallades pressupostàries ni en la
sensibilització ni en els recursos.

g) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SETÈ.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya i del Congrés. al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Govern de l’Estat espanyol, a l’Institut Català de la Dona i a les entitats del
municipi.

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

DE SUPORT AL MANIFEST PEL DESENVOLUPAMENT
MOCIÓ 29.SOSTENIBLE DEL DELTA I DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT.
Ha estat rebutjada amb 13 vots en contra dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; amb 9 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez; i amb 4 vots d’abstenció dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents
presents en el moment de la votació.

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
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•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 39449, de 18 de setembre de 2012, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a
les Persones i Regidor d’Educació, Sr. Lluis Esteve Garnés, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 39449 i data 18 de setembre de 2012, en que
sol·licita conèixer la periodicitat amb que informa la Comissió de Normalització
Lingüística a la Corporació Municipal del grau d’aplicació del Reglament per a l’ús
de la llengua catalana a l’Ajuntament i de la qual us vaig sol·licitar prorroga, li
comuniquem el següent:
En aquest mandat encara no s’ha constituït la Comissió Municipal de
Normalització Lingüística, procés en curs en aquest moments, amb la previsió
que quedarà constituïda abans de finalitzar l’any.
D’acord amb el Reglament per a l’ús de la Llengua Catalana a l’Ajuntament de
l’Hospitalet, aprovat en el Ple Municipal del 22 de desembre de 2006 i en vigor
des del dia 25 de gener de 2007, la Comissió de Normalització Lingüística es
reunirà de forma ordinària al menys dos cops a l’any (article 23.1).
L’article 24 específica que la Comissió de Normalització Lingüística informarà
periòdicament a la corporació municipal del grau d’aplicació, sense especificar
terminis, tot i que la voluntat és que informi al menys un cop a l’any un cop quedi
legalment constituïda.
Ben atentament,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 40826, de 27 de setembre de 2012, 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:
“En resposta a la pregunta presentada a l’escrit de data 26 de setembre de 2012,
amb número d’entrada al Registre General 40.826, d’acord amb allò que disposa
l’article 55 del reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, en virtut de
l’article 62.8 del ROM (Reglament Orgànic Municipal):
Pel vostre coneixement, em plau informar-vos que la data de finalització de la
concessió del “Complex Esportiu L’Hospitalet Nord” tal com estableix el contracte,
és el 22 de novembre del 2019. L’adjudicació definitiva del contracte i la seva
formalització va ser acordada per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el 4 de
novembre de 1994. El contracte es va signar amb data del 23 de novembre de
1994.
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A l’objecte de garantir el compliment de les condicions de la concessió i la qualitat
dels seus serveis prestats, aquest exercici del control financer li correspon a la
Intervenció General. Es realitza una revisió limitada de l’explotació del contracte
de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió del Complex Esportiu
l’Hospitalet Nord, gestionat per l’empresa Eucagest SL, de forma anual, elevantse a definitiva mitjançant resolució 8811/2012 de 2 de novembre de la Tinent
d’Alcalde d’Hisenda i Recursos Generals, corresponent a l’exercici del 2011.
Resto a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 40829, de 27 de setembre de 2012, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 41149 i data 28 de setembre de 2012 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 d’octubre de 2012, en
relació a:
“…..
Por todo ello solicitamos que se nos haga llegar la valoración otorgada a cada
uno de los ítems de cada uno de los apartados”
i de la qual us sol·licitar prorroga.
Us indiquem que la informació sol·licitada es troba en la pàgina web de
l'Ajuntament en l’apartat del perfil del contractant, on trobareu tota la informació
del procés de contractació i també l’informe de valoració atorgat amb cadascú
dels ítems de cadascú dels apartats valorats.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 41149, de 28 de setembre de 2012, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 41149 i data 28 de setembre de 2012 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
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contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 d’octubre de 2012, en
relació a:
“…..
Por todo ello el regidor que suscribe solicita conocer los criterios por los que el
formato en papel es bilingüe y Digital L,H monolingüe”

Per aquestes qüestions que pertanyen a l’àmbit del Consell d’administració de la
Farga, els hi agrairia que el membre del seu grup municipal que pertany en
l’esmentat Consell ho plantegi en aquest òrgan.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 41881, de 3 d’octubre de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
“ Respecte a la pregunta que vàreu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 41.881 i data 3 d’octubre de 2012, que s’havia de
contestar en el Ple Municipal del dia 23 d’octubre de 2012, en relació amb les
obres de les instal·lacions de la comunitat religiosa Al Fath al carrer Fortuna, 18, i
de la qual us vaig sol·licitar pròrroga, us comunico que les edificacions s’han
realitzat per a millorar el servei que presta l’edificació provisional principal. Per a
la realització d’aquestes obres no s’ha requerit llicència.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, RGE número 40964, de 27 de setembre de 2012, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per el Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas,
que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 40964 i data 27 de setembre de 2012 i, que
s’havia de contestar en el Ple Municipal el dia 23 d’octubre de 2012, en relació a:
“…..
1. Qui és el departament o persona responsable de tota l’organització i supervisió
de les properes eleccions autonòmiques del 25 de novembre?
2. Quantes persones i departaments treballen en aquestes funcions?
3. Quins són els criteris de selecció dels funcionaris/personal laboral que treballa
en les eleccions, són sempre les mateixes persones, o és per sorteig?
4. Quina despesa econòmica comporta tota aquesta organització? És una
despesa municipal?.”
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i de la qual us vaig sol•licitar prorroga.
Indicar-vos que el decret de l’alcaldia 5120/2011, de 26 de juliol, es van delegar
en la Tinenta d’alcaldia Sra. Mercè Perea i Conillas les atribucions relatives a
organització i altres matèries en relació als processos electorals.
En relació a les persones que desenvolupen aquestes funcions son aquelles
adscrites als departaments que necessàriament han d’intervenir en el procés.
La despesa econòmica que generen les eleccions una part està dotada per la
Generalitat de Catalunya i l’altre per l’Ajuntament.”

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 29
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 18, 23, 25,
26, 29 d’octubre i 15, 16 i 19 de novembre de 2012 i, per tant, amb més de 6 dies
hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:

1.-RGE núm. 44682, de 18 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Solicitamos conocer qué criterios se van a seguir para seleccionar los delegados de
la Administración para las elecciones autonómicas del 25 de noviembre de la bolsa
de trabajo del Área de Promoción Económica ya que se nos ha comentado que esta
bolsa se encuentra cerrada.
Por lo que agradeceríamos información de los criterios que se seguirán para
seleccionar a las personas apuntadas a esta lista (sorteo, designación discrecional,
antigüedad, etc.) y cuál es el número de personas apuntadas a esta lista.
Asimismo solicitamos conocer como se garantizará que estas personas tengan la
imprescindible neutralidad política para llevar a cabo su labor.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 44682 i data 18 d’octubre de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, en relació a la selecció
del representants de l’administració, l’informo:
Que des de la Secretària General de l’Ajuntament de l’Hospitalet es va recórrer a
l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació per convocar a unes 180 persones que es
trobessin en situació d’atur, amb un grau de formació preferentment de Batxillerat o
FP II, i interessades en participar com a representants de l’administració a les meses
electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de
2012.
Des de l’àrea es va demanar la col•laboració de les dues Oficines de Treball de la
Generalitat de l’Hospitalet, i des de la nostre borsa de treball, es va fer un mostreig de
les persones que reunien els requisits trucant-les per telèfon i una vegada
manifestaven el seu interès en participar-hi, se’ls anava convocant per a un curs de
formació sobre les tasques a desenvolupar i una prova tipus test en relació al curs de
formació previ.
Atentament, ”
2.- RGE núm. 45633 de 23 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Atendiendo que en abril se hizo público en la Intranet un anuncio declarando desierta
la plaza de secretaria del director de servicios del Área d'Hisenda i Recursos
Generals aludiendo motivos de contención económica debido a la crisis, y dos días
después se hizo público el anuncio de nombramiento de una titulada superior para el
Servicio de Cultura.
Solicitamos conocer porque en un caso se aplican criterios de contención económica
debido a la crisis y en el otro caso no.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
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Ajuntament, amb número 45633 i data 23 d’octubre de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, en relació a:
“Atendiendo que en abril se hizo público en la Intranet un anuncio declarando
desierta la plaza de secretaria del director de servicios del Área d’Hisenda i Recursos
Generals aludiendo motivos de contención económica debido a la crisis, y dos días
después se hizo público un anuncio de nombramiento de una titulada superior para el
Servicio de Cultura.
Solicitamos conocer porque en un caso se aplican criterios de contención económica
debido a la crisis y en el otro caso no.”
Es tracta de dos supòsits diferents. El de la plaça de titular superior té a veure amb
un procés de promoció interna i el del lloc de secretari/ària del director de serveis
amb un procés de provisió de lloc de treball.”
3.- RGE núm.46272, de 25 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012
Con respecto a los árboles que hay en el Colegio del Pasaje Miner, esta regidora y su
grupo político solicita conocer :
1.- Si se pueden podar en breve, ya que de sus ramas salen insectos que molestan a
los vecinos de toda la manzana.”

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
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 46.272 i data 25 d’octubre de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de novembre de 2012, en relació amb la
poda dels arbres situats al Col•legi del ptge. Miner, us comunico que el pla específic
de seguretat per a la realització de treballs de poda exigeix maquinària especialitzada
que, en aquest cas, és inviable donades les característiques del centre escolar. S’han
realitzat, però, actuacions manuals amb perxa. La darrera actuació es va fer durant el
mes de març de 2008 i va consistir en una poda de manteniment. Això no obstant, no
es descarta alguna actuació similar.”
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4.- RGE núm. 46275, de 25 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Respecto al edificio del núm. 26 de la c/Leonardo da Vinci, esquina Avda. Carrilet,
hemos recibido quejas por las insalubres condiciones del mismo, por lo que esta
Regidora y su Grupo Político desean saber:
-

Parece que el local está cerrado desde hace tiempo.

-

Los vecinos nos explican que hay aparición de ratas y insectos varios.

Es por ello que solicitamos:
1.- Inspección del departamento de salud pública.
2.- Que se obligue a los propietarios a que limpien el local y lo mantengan en
adecuadas condiciones.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Benvolguda,
En resposta a la vostra pregunta en virtut de l’article 55 del Reglament del Ple aprovat
el 25 d’octubre de 2011, amb entrada en el Registre General d’aquest Ajuntament el
dia 25 d’octubre d’ enguany, núm. 43.275, relativa a queixes per insalubritat de
l’edifici del núm. 26 del C. Leonardo Da Vinci, cantonada Av. Carrilet, l’informo dels
antecedents i actuacions realitzades pels tècnics del Servei de Salut:
ANTECEDENTS:
Anteriorment ja havíem fet requeriment al mateix propietari de l’edifici per a la neteja i
l’adopció de mesures correctores per evitar la presència de coloms, gats i mosquits,
la qual cosa la va portar a terme, - fonamentalment -, posant els vidres que faltaven a
la part de façana. Aquestes actuacions es van portar a terme entre novembre del
2010 i febrer del 2011.
ACTUACIONS DUTES A TERME
Ara es va fer inspecció el dia 15 de novembre d’enguany, comprovant-se el següent:
-

L’edifici

de

Leonardo

da

Vinci,

26,

presenta

un

aspecte

exterior
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d’abandonament.
Encara que les portes estan tancades, una d’elles (persiana metàl•lica) està
aixecada del terra a uns dos centímetres.
Hi ha un cartell a la porta que indica que l’edifici està en obres.
Vam comprovar la presència d’un embornal amb reixa, davant el número 26
d’aquest carrer, susceptible de rebre tractament preventiu per presència de rates i per
tant es va fer la petició de tractament a l’empresa de control de plagues contractada
per l’Ajuntament: SIGEAM, la qual així ho va efectuar.
S’ha fet requeriment al titular de la propietat (Immobles LV 26, SL.// C. Via
Augusta, 4 de Barcelona) donant un termini de 30 dies (encara no tenim data de
rebuda de la notificació), per al sanejament, neteja i pla de control de plagues a la
nau. Quan passi el termini es comprovaran les mesures correctores i que siguin
efectives, i en cas contrari, és a dir si hi ha incompliment d’aquest requeriment,
s’actuarà en coordinació amb assessoria jurídica.
Atentament,”
5.- RGE núm.46276, de 25 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Con respecto a la Peluquería situada en la calle Leonardo da Vinci, casi esquina con
C/Prat de la Riba, esta regidora y su grupo político solicita saber:
Porqué no es posible retirar los Containers de basura de la puerta de la
Peluquería, tal y como ya hemos reclamado en anteriores ocasiones.
Los indigentes abren los Containers y rebuscan la basura en la misma
puerta de la Peluquería.
Cuando la Peluquería se instaló en ese lugar no había ningún
Container en la zona.
Agradeceremos intenten mitigar las molestias que los Containers están
ocasionando a dicha Peluquería, para que pueda funcionar con normalidad.”

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 46.276 i data 25 d’octubre de 2012, 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 27 de novembre de 2012, en relació amb els
containers de davant de la perruqueria del carrer Leonardo da Vinci, us comunico que
en aquests moments la ubicació dels contenidors és l’adequada. Això no obstant,
estem treballant perquè l’impacte sigui el menys possible.”
6.- RGE núm.46277, de 25 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Referente al local situado en la calle Santa Ana 1-7 (local y altillo) y que actualmente
está ocupado por la entidad Ateneu de Cultura Popular
Solicitamos conocer:
1.
Si es cierto que tuvo un coste de 1.192.577,54 €
2.
Si está destinado en exclusiva a la entidad antes mencionada o hay otras
entidades o dependencias municipales
3.
Si esta entidad abona algún tipo de alquiler o contraprestación al
ayuntamiento
4.
El periodo de tiempo por el cual se le cede o alquila el local
5.
Quien paga los suministros (luz, agua, teléfonos..)
6.
Solicitamos copia del acuerdo por el que este ayuntamiento cede a esa
entidad el local.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 46277 i data 25 de octubre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, en relació a:
“Referente al local situado en la calle Santa Ana 1-7 (local y altillo) y que actualmente
está ocupado por la entidad Ateneu de Cultura Popular.
Solicitamos conocer:
1.
Si es cierto que tuvo un coste de 1.192.577,54 €
2.
Si está destinado en exclusiva a la entidad antes mencionada o hay otras
entidades o dependencias municipales
3.
Si esta entidad abona algún tipo de alquiler o contraprestación al
ayuntamiento.
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4.
El periodo de tiempo por el cual se le cede o alquila el local
5.
Quien paga los suministros (luz, agua, teléfonos, …)
6.
Solicitamos copia del acuerdo por el que este ayuntamiento cede a esa
entidad el local.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
7.- RGE núm.46279, 25 d’octubre de 2012
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Solicitamos conocer si hay alguna mezquita (o centros de culto, oratorios… o como
se le quiera llamar) aparte de las de la calle Fortuna y de la Av. Del Bosque en las
que se practique o se enseñe o difunda la religión islàmica.”

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 46.279 i data 25 d’octubre de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de novembre de 2012, en relació amb
l’existència d’alguna mesquita a la ciutat on es practiqui la religió islàmica, a part de
les del c. Fortuna i av. del Bosque, us comunico que n’hi ha dues més amb la llicència
tramitada.”
8.- RGE núm. 46280, de 25 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Solicitamos conocer porque se exige a todas las personas que se quieran inscribir en
el Polideportivo del Centro un examen médico (con el consiguiente gasto que
conlleva), que acredite que la persona en cuestión esta apta para la práctica
deportiva pero en cambio no se exija para las personas no abonadas que adquieren
un bono de 10 entradas puntuales.
Es un contrasentido que solo se explica por un absurdo afán recaudatorio ya que hay
personas que sin apuntarse han hecho uso de este polideportivo mediante la
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modalidad de entradas puntuales y se les ha exigido este reconocimiento cuando han
decidido abonarse, dándose la circunstancia que han tenido previamente acceso sin
este reconocimiento médico.
Asimismo solicitamos conocer a cuantas personas se les ha denegado la inscripción
en este polideportivo desde su apertura por no haber superado este reconociendo
medico.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos General, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 46280 i data 25 d’octubre de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, en relació a:
“Solicitamos conocer porque se exige a todas las personas que se quieran inscribir
en el Polideportivo del Centro un examen médico (con el consiguiente gasto que
conlleva), que acredite que la persona en cuestión esta apta para la práctica
deportiva per en cambio no se exija para las personas no abonadas que adquieren
un bono de 10 entradas puntuales.
Es un contrasentido que solo se explica por un absurdo afán recaudatorio ya que hay
personas que sin apuntarse han hecho uso de este polideportivo mediante la
modalidad de entradas puntuales y se les ha exigido este reconocimiento cuando han
decidido abonarse, dándose la circunstancia que han tenido previamente acceso sin
este reconocimiento médico.
Asimismo solicitamos conocer a cuantas personas se les ha denegado la inscripción
en este polideportivo desde su apertura por no haber superado este reconocimiento
médico. “
Per aquestes qüestions que pertanyen a l’àmbit del Consell d’administració de la
Farga, els hi agrairia que el membre del seu grup municipal que pertany en l’esmentat
Consell ho plantegi en aquest òrgan.”

9.- RGE núm.46281, de 25 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
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En el pleno de octubre y como expediente de modificación de crédito se aprobó un
expediente relativo a la adquisición de ordenadores personales y otros elementos
informáticos para Torre Barrina.
El regidor que suscribe solicita conocer que se ha hecho con la anterior equipación
informática adquirida en su día para este equipamiento, ya que personalmente tuvo
ocasión de asistir a una mesa de contratación en la que se adjudicó la compra de
diverso material informático destinado a Torre Barrina.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos General, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 46281 i data 25 d’octubre de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, en relació a:
“En el pleno de octubre y como expediente de modificación de crédito se aprobó un
expediente relativo a la adquisición de ordenadores personales y otros elementos
informáticos para Torre Barrina.
El regidor que suscribe solicita conocer que se ha hecho con la anterior equipación
informática adquirida en su día para este equipamiento, ya que personalmente tuvo
ocasión de asistir a una mesa de contratación en la que se adjudicó la compra de
diverso material informático destinado a Torre Barrina. “
Ateses les noves necessitats de l’espai de Torrebarrina en quant a la flexibilització de
l’espai destinat a formació, és necessari complementar l’equipament existent.”

10.- RGE núm. 46282, de 25 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Según respuesta fechada el 23/07/12 a la pregunta con Registro General de Entrada
29575, se nos comenta que en la calle Canigó 10 planta baja (antigua sede de l’H
2010) hay dependencias del Área de Seguridad Convivencia y Civismo, al respecto
solicitamos conocer:
1.
2.

Que unidad concreta del área referida está ubicada en Canigó 10
Cuantas personas del área trabajan en Canigó 10
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3.
Solicitamos conocer la clasificación funcional de los puestos de trabajo del
Área de Seguridad Convivencia y Civismo adscritos en Canigó 10.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 46282 i de data 25/10/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 27/11/2012 en relació a ”..Unitat concreta ubicada a
Canigó...”
Resposta:
L’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme te ubicat a les oficines de c/Canigó núm
10 planta baixa, els serveis que corresponen a Circulació i Transports, compost per
un total de 15 persones.
La informació de la classificació d’aquest llocs de feina es gestiona des de l’àrea de
Hisenda i Recursos Generals.
Ben atentament,”
11.- RGE núm. 46283, de 25 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Hemos tenido conocimiento que la asociación empresarial de l’Hospitalet y el Baix
Llobregat (AEBALL) ha enviado una carta a este ayuntamiento para pedir una mejora
en el trato dado a las empresas para favorecer una mayor sostenibilidad del tejido
empresarial en esta ciudad.
En esta carta se sugería al consistorio la puesta en marcha de iniciativas que
impliquen una incentivos fiscales para las empresas de la ciudad dada la coyuntura
económica y la difícil situación por la que están atravesando un gran número de
empresas de esta ciudad.
Asimismo en esta carta se pedía a este ayuntamiento que facilite la movilidad dentro
de la ciudad de empresas que se trasladan sin salir del término municipal, con el
objetivo de que lo puedan hacer con las máximas facilidades y los mínimos costes,
atendiendo que ya están trabajando y no pueden tener el mismo trato que las
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empresas que inician una actividad.
Por todo ello el regidor que suscribe solicita conocer:
Si se piensa atender a las peticiones relativas a incentivos fiscales para las empresas
de la ciudad
Si se piensa atender a la segunda petición de facilitar la movilidad de las empresas
en el término municipal de l’Hospitalet.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos General, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 46283 i data 25 d’octubre de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, en relació a:
“….
Si se piensa atender a las peticiones relativas a incentivos fiscales para las empresas
de la ciudad.
Si se piensa atender a la segunda petición de facilitar la movilidad de las empresas
en el término municipal de l’Hospitalet.“
Com vostè coneix, les ordenances fiscals aprovades per al 2013, contemplen
mesures orientades a promoure la creació de llocs de treball i de suport a les petites i
mitjanes empreses. Li remeto als acords i el debat del ple del mes d’octubre.”

12.- RGE núm. 46285, de 25 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Solicitamos conocer en qué estado se encuentra el proyecto de nueva estación
eléctrica de Fecsa Endesa en Can Rigalt.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet d’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, i també del Tinent
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d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc Josep
Belver Valles, que literalment diuen:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 46285 de data 25 d’octubre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, en relació a “conèixer
en quin estat es troba el projecte de la nova estació elèctrica de Fecsa Endesa en
Can Rigal”
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat pel senyor
Antoni Nogués i Olive, Gerent de l’ADU.
Ben atentament,”
“E-1939/12
El grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta al RGE núm. 46.284 el 25
d’octubre de 2012, per tal que li sigui contestada en el proper ple del 27 de novembre
de 2012, la pregunta següent:
PREGUNTA:
“Solicitamos conocer en qué estado se encuentra el proyecto de nueva estación
eléctrica de Fecsa Endesa en Can Rigal”.
RESPOSTA:
El projecte de la nova SE Can Rigal es va redactar per encàrrec de Fecsa-Endesa els
anys 2007-2008. El projecte constructiu es de data 21 d’abril de 2008 i té un
pressupost d’ aproximadament 77,75 Milions d’Euros.
Atès que el pressupost de la nova SE suposa un increment molt important respecte a
la previsió acordada en el conveni de data 11 de maig de 2004, l’Ajuntament va
sol•licitar a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la
Generalitat de Catalunya que es realitzes una auditoria tècnica i econòmica del
projecte.
Aquesta auditoria es va efectuar en dues fases per l’empresa INGENIEROS
EMETRES, SL. La primera l’octubre de 2008 i la segona de febrer de 2010.
En aquesta auditoria s’estableix que el cost del trasllat, segons l’esquema del projecte
constructiu, deduint els costos imputables a nous subministraments i per tant que no
haurien de ser assumits pels signants del conveni, se situaria a l’entorn de 71,9
Milions d’Euros.
Aquesta auditoria va ser presentada a totes les parts que van subscriure el conveni
per l’esmentada Direcció General, en una reunió celebrada el 8 de març de 2010. La
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posició exposada per la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial és
que el cost imputable al trasllat desprès d’analitzar l’auditoria, estaria als voltants dels
69 Milions d’Euros, si bé sobre aquest extrem no es van pronunciar els representants
de Fecsa-Endesa ni de Red Elèctrica assistents a la reunió.
D’ençà d’aquesta reunió, la situació del sector immobiliari i la manca de finançament
per a noves inversions immobiliàries, han paralitzat moltes actuacions urbanístiques i
en particular els recursos econòmics que havien de destinar-se a l’actuació de Can
Rigal, limitant-se la Junta de Compensació a la realització de les tasques del projecte
de reparcel·lació com a prèvies i imprescindibles per a la seva futura execució.
En data 31 d’agost de 2011 el Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç va sotmetre a
consulta pública la versió preliminar del document de “Planificación de los sectores de
electricidad i gas 2012-2020”. En el dit període d’informació pública respecte al
document de planificació, l’Agència Metropolitana Barcelona Regional, per encàrrec
de l’Ajuntament de Barcelona, va formular un seguit de consideracions.
Pel que afecta a la futura SE de Can Rigal, l’informe de Barcelona Regional proposa
la uniformització de l’alimentació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, utilitzant la
tensió de 220Kw i substituint progressivament les línies de 110Kw.
Cas d’acceptar-se aquesta proposta, suposaria un important replantejament del
projecte de la SE de Can Rigal ja que aquest contempla el trasllat tant de les línies i
posicions de 220Kw com les de 110Kw.
L’esmentat document de planificació del Ministeri s’està redactant de nou i per tant
també per aquest motiu sembla prudent esperar l’aprovació d’aquesta nova
planificació; per adoptar una decisió sobre el projecte de la SE de Can Rigal.”
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 46.285 i data 25 d’octubre de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de novembre de 2012, en relació amb
l’estat del projecte de la nova estació elèctrica de Fecsa Endesa a Can Rigalt, us
comunico el següent:
En data 31 d’agost de 2011, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç va sotmetre a
consulta pública la versió preliminar del document de “Planificación de los sectores de
electricidad y gas 2012-2020”. En el dit període d’informació pública respecte al
document de planificació, l’Agència Metropolitana Barcelona Regional, per encàrrec
de l’Ajuntament de Barcelona, va formular un seguit de consideracions.
Pel que afecta a la futura SE de Can Rigalt, l’informe de Barcelona Regional proposa
la uniformització de l’alimentació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, utilitzant la
tensió de 220Kw.
En cas d’acceptar-se aquesta proposta, suposaria un important replantejament del
projecte de la SE de Can Rigalt.”
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13.- RGE núm. 46440, de 26 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Vecinos de Pubillas Casas nos han comentado la existencia de un centro donde se
estudia el Corán en la Calle Oviedo, se trata de un local con las persianas casi
bajadas, sin distintivos exteriores ni ningún tipo de rotulación.
Al respecto el regidor que suscribe solicita conocer:
1.

Si el ayuntamiento tiene constancia de la existencia de esta madraza

2.

Si cuentan con los permisos reglamentarios

3.
Si cumplen con la normativa de seguridad, acústica, sanitaria, atendiendo la
importante afluencia de personas
4.

Si se ha practicado algún tipo de inspección

5.

El nombre de la entidad, o asociación que realiza estas actividades.

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 46.440 i data 26 d’octubre de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de novembre de 2012, en relació amb la
suposada existència d’un centre de culte al c. Oviedo, us comunico que al cens de
llicències d’Activitats Reglades, no hi consta cap activitat de culte en aquest carrer.”
14.- RGE núm. 46961, 29 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Atendiendo que el ayuntamiento de l’Hospitalet pone en marcha planes
ocupacionales temporales para personas en paro y que la última convocatoria se
cerró el día 24/10/2012.
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Dándose la circunstancia que esta oferta solo se hizo pública a través de la Web
municipal y solo estuvo expuesta durante 3 o 4 días, por lo que la mayoría de
parados de l’Hospitalet no ha tenido conocimiento de la posibilidad de inscribirse en
estos planes ocupacionales.
Considerando que cualquier plan de empleo ha de ser publicitado adecuadamente de
forma que cualquier posible interesado pueda tener acceso a ellos solicitamos
conocer:
1.
Los motivos por los que se decidió publicitar esta convocatoria solo a través
de la Web municipal
2.
Los motivos por los que solo estuvo expuesta 3 ó 4 días
3.
Cuantas personas se apuntaron
4.
Cual será el procedimiento de selección de los candidatos (entrevista, sorteo,
designación discrecional…)
5.
Solicitamos el listado de personas que participaran en este plan de empleo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 46961 i data 29 d’octubre de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, en relació als plans
d’ocupació, l’informo:
Com és habitual, des del gabinet de premsa municipal es va emetre una nota de
premsa informativa sobre la convocatòria oberta efectuada per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, amb la denominació “Pla Metropolità de suport a les Polítiques Socials
Municipals 2012-2015”, amb l’explicació detallada que coordinava el procés l’Àrea de
Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Diversos mitjans de comunicació van fer-se ressò de la informació (LHdigital, El Far,
agència d’informació Europa Press,...).
Al portal municipal www.l-h.cat també es va penjar la informació.
Així mateix, es va penjar l’anunci de la convocatòria a les dues Oficines de Treball del
SOC de la nostra ciutat, a la seu de l’Àrea municipal de Promoció Econòmica i
Ocupació i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) durant 7 dies (del 18 al 24 d’octubre
de 2012).
En aquest període han estat ateses 1.863 persones, de les quals, un cop verificat el
compliment dels requisits exigits, han pogut participar en el procés de selecció un
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total de 1.341 persones, selecció que a dia d’avui encara no ha finalitzat i que ha
consistit en:
a)
Realització d’una prova escrita, de forma que s’obtingués aproximadament un
nombre de 3 candidats per cada lloc a ocupar.
b)
Entrevista valorativa dels aspectes socioeconòmics i familiars del candidat.
c)
Valoració del currículum vitae.
Atentament,”
15.- RGE núm.46963, de 29 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Por parte sindical se ha denunciado que se ha cubierto una plaza de “Cap d’Unitat
Ciutat Educadora” con una trabajadora que viene de otro Ayuntamiento en comisión
de servicios con un exorbitante complemento de destino 29 ,nivel que según dice el
sindicato denunciante no existe en las tablas salariales de este ayuntamiento.
Al respecto solicitamos conocer:
1.
Cuál es el motivo por el que se ha decidido cubrir esta plaza
2.
Por qué se ha recurrido a buscar a esta persona en otro ayuntamiento y no se
ha decidido convocar un proceso selectivo de promoción interna entre los más de
1.500 trabajadores de este ayuntamiento
3.
Cuáles son los meritos de esta persona o las circunstancias especiales de su
curriculum que la hacen tan idónea para este cargo.
4.
Cuáles serán sus retribuciones integras
5.
Que funciones tendrá
6.
Donde estará adscrita.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i Regidor d’Educació, Sr. Lluís Esteve
Garnés, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el número 46963 i data 25 d’octubre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic de Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012 en relació a què per
part sindical s’ha denunciat que s’ha cobert o es va a cobrir una plaça de “Cap
d’Unitat Ciutat Educadora” mitjançant una comissió de serveis d’un altre ajuntament
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amb un exorbitant complement de destinació 29 un nivell que segons diu el sindicat
denunciant no existeix en les taules salarials d’aquest ajuntament.
Dir-vos que és necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
16.- RGE núm.49502, de 15 de novembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Atendiendo que recientemente tuvieron lugar en la Farga pruebas psicotécnicas
dentro del proceso selectivo del plan de empleo 2012, para 47 plazas de peón de
civismo/ordenanza, y que según se nos ha comentado se hacía pasar a los
aspirantes en grupos de alrededor de 100-200 personas.
Según comentan el psicotécnico fue bastante simple. Del resultado de ese
psicotécnico se seleccionarán la cifra de 141 aspirantes, para luego realizar la
selección definitiva con curriculum y entrevista.
1.
Al respecto solicitamos conocer si estos extremos son ciertos
2.
si son ciertos solicitamos que se nos explique de que manera y con solo un
breve psicotécnico se pueden descartar a la mayoría de aspirantes.
3.
Asimismo solicitamos conocer qué criterios de un curriculum sirven para
valorar la idoneidad de una plaza de "peón de civismo"
4.
y si se va a realizar o se ha realizado la entrevista a los 141 candidatos.
5.
solicitamos conocer cuantas personas solicitaron formar parte de este proceso
selectivo
6.
cuantas personas se presentaron a la prueba psicotécnica.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 49502 i data 15 de novembre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, en relació al procés
selectiu del plan d’ocupació 2012, l’informo:
Que el passat 7 de novembre es van realitzar proves de diferent tipologia als 479
aspirants pels llocs de treball de Peó de civisme/ordenança i de Peó especialista a la
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Sala Polivalent de La Farga.
Que una de les proves pel lloc de treball Peó de Civisme i ordenança va consistir en
un qüestionari anomenat Test de Percepció de Diferències “caras”, el qual discrimina
les aptituds perceptives necessàries per realitzar tasques simples de molts oficis.
En aquesta categoria han estat seleccionades 148 persones per a la fase
d’entrevistes, en les quals, els principals factors a valorar són la precarietat i
l’emergència socio-familiar i pel que fa els criteris que es valoren en el CV , aquests
són l’experiència laboral prèvia, la formació i la pròpia presentació del cv.
Atentament,”
17.- RGE núm. 49503, de 15 de novembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
En el boletín o panfleto (o como se le quiera llamar) Diari de l’Hospitalet del día
12/11/12 en la pagina 5 se hace referencia a los proyectos de nuestra ciudad a
propósito del Smart City Expo & World Congress 2012.
Al respecto solicitamos conocer:
1.
Si hay algún departamento o unidad dentro del Área de Espacio Publico
dedicado a este tema.
2.
Si hay algún plan específico o solo se trata de proyectos realizados en
ejecución de la Agenda 21 local.”

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 49.503 i data 15 de novembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de novembre de 2012, en relació amb
si dins de l’Àrea D’espai Públic hi ha un departament dedicat als projectes del Smart
City, us comunico que la ponència d’aquesta Àrea és la que assumeix els temes
relacionats amb Smart Cities.
Us demanaria que tractéssiu amb respecte la feina feta pels professionals del Diari de
L’Hospitalet.”
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18.- RGE núm.49504, de 15 de novembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Atendiendo que con motivo del décimo aniversario del Centro de Arte Tecla Sala está
prevista una exposición con una selección de 200 obras de la colección de arte de la
ciudad, solicitamos conocer el número total de obras de arte de que consta la citada
colección desglosada por categorías (escultura, pintura, grabados, etc …).
Asimismo solicitamos conocer si en algún momento se ha hecho alguna valoración
económica global de esta colección y si la respuesta es afirmativa solicitamos
conocer el importe.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
En relació a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 49504, de data 15 de novembre de 2012, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, respecte de la
realització d’una exposició al Centre d’Art Tecla Sala amb motiu de la celebració del
seu desè aniversari i per la qual sol·licita informació sobre el conjunt d’obres d’art de
la col·lecció de la ciutat i la seva valoració econòmica, em plau fer-li les
consideracions següents:
En primer lloc, aclarir que el fons d’art contemporani que custodia el Museu de la
ciutat, a efectes tècnics no constitueix un fons segons les definicions de la
museologia contemporània, ja que no forma un conjunt uniforme de procedència i
qualitat. En aquest sentit, convé entendre que la definició d’art es fa des d’una
perspectiva tècnica i que aquesta no és estàtica, sinó que pot variar en el temps.
Per tot això, la informació que a continuació es detalla correspon a la classificació
actual, que pot ser modificada, en un futur, segons l’evolució dels criteris tècnics.
Art Contemporani
Dibuix
Gravat
Litografia
Collage
Pintura

760
344
42
53
767
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Aiguafort
Escultura
Assemblage
Tapís
Ceràmica
Tríptic
Serigrafia
Relleu
Esmalt
Ventall
Fotografia
Cartell
Total

8
139
10
3
21
2
13
6
7
2
200
2
2.379

Tots els objectes que ingressen al Museu des de l’any 2000 ho fan amb l’aprovació
de la Junta de Govern Local, a l’expedient consta la valoració econòmica de cada
objecte i s’integren a l’Inventari de bens i drets de l’Ajuntament de L’Hospitalet. A
més, tots els objectes del Museu estan assegurats dins la pòlissa general que es
contracta des de la Secció de Patrimoni i Assegurances, la qual té un apartat per a
l’art contemporani amb una valoració de 1.785.920,57 euros.
Atentament,”

19.- RGE núm. 49505, de 15 de novembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Atendiendo que el señor Arranz Bravo elaboró en el colegio Pau Vila de la Florida un
mural con la participación de los alumnos, en el marco del proyecto Apropa’t a l’Art de
la fundación Arranz-Bravo.
Solicitamos conocer:
1.
Si el señor Arranz Bravo percibió algún tipo de contraprestación económica
por este mural
2.
Si el ayuntamiento financia de forma directa o indirecta, en todo o en parte, el
proyecto Apropa’t a l’Art.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 49505, de data 15 de novembre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, en relació al projecte
“Apropa’t a l’Art” desenvolupat per la Fundació Arranz-Bravo, en la qual sol•licita
informació, cal esmentar el següent:
Que el Senyor Arranz-Bravo no va percebre cap honorari en concepte de realització
del mural i les despeses de material i de difusió de l’acte van ser assumides
directament per l’escola Pau Vila.
Que el finançament de la Fundació ve donat per l’aportació municipal aprovada en els
Pressupostos municipals a més dels ingressos obtinguts en concepte de subvencions
d’altres administracions i patrocinis privats. Aquest projecte en concret, que s’ha
desenvolupat durant tot el curs 2011-2012 està consignat en el Pla d’Actuació de la
Fundació i en el Pressupost aprovat en la Junta Ordinària de la Fundació de 28 de
març de 2012.
Cordialment,”
20.- RGE núm.49507, de 15 de novembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Según parece se van a construir dos nuevos tanatorios, uno en la calle Juan Ramón
Jiménez 21 y otro en ronda de Dalt con Álvarez de Castro.
Al respecto solicitamos conocer:
1.
La calificación urbanística de estos terrenos
2.
Si se han pedido ya las oportunas licencias
3.
Si contaran con servicio de incineración
4.
Si los proyectos cumplen con reserva de plazas de aparcamiento y que
numero.”

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 49.507 i data 15 de novembre de 2012, segons el que
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disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de novembre de 2012, en relació amb
dos nous tanatoris al c. Juan Ramon Jiménez i a la ronda de Dalt cantonada amb c.
Álvarez de Castro, us comunico el següent:
Tanatori c. Juan Ramon Jiménez
1.
2.
3.
4.

Qualificació urbanística: 22 a.7
Amb llicència
No comptarà amb serveis d’incineració
Núm. de places d’aparcament: 62

Tanatori Ronda de Dalt/Álvarez de Castro
1.
2.
3.
4.

Qualificació urbanística: 18
Amb llicència
No comptarà amb serveis d’incineració
Aparcament subterrani”

21.- RGE núm. 49509, de 15 de novembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
En el diario 20 minutos del dia 18/10/12 apareció un artículo en el que se decía
textualmente “A l’Hospitalet hi ha diverses promocions catalogades com a protecció
social que ara s’ofereixen al mercat lliure…” y se menciona el caso de un piso en la
calle Estroncio a la venta por 169.900 € (se acompaña fotocopia del artículo)
Al respecto solicitamos conocer:
1.
si el ayuntamiento tiene constancia de estos extremos
2.
si es así de que promociones se trata
3.
si hay algún tipo de control por parte de la oficina de la vivienda para controlar
que las adjudicaciones de este tipo de pisos se haga conforme a la ley.”

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 49.509 i data 15 de novembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
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Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de novembre de 2012, en relació amb
les promocions de protecció oficial a l’Hospitalet, us comunico el següent:
Aquest Ajuntament té ple coneixement de la venda d’aquests immobles.
Amb la modificació operada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, s’ha modificat
substancialment el procediment d’adjudicació de l’habitatge protegit. Aquest
Ajuntament, mitjançant la Resolució 2626/2012, va aprovar les Normes particulars
d’aquesta promoció del c/ Estronci, un cop informades favorablement jurídicament i
tècnicament, on es contenen la descripció, els continguts, la informació dels
habitatges, els destinataris de la convocatòria i el procediment d’adjudicació, on
s’evidencia els principis de transparència i objectivitat que demana la disposició
normativa de la Llei de l’Habitatge.
En cap cas, aquests habitatges es comercialitzen al mercat lliure.”
22.- RGE núm.49557, de 16 de novembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Por la presente solicitamos conocer que porcentaje de ejecución se ha llevado a cabo
del total de las Inversiones previstas para el año 2012. Agradeceríamos detalle de
cada una de las inversiones ( objeto, coste, etc.).”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 49557 i data 25 de octubre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, en relació a:
“Por la presente solicitamos conocer qué porcentaje de ejecución se ha llevado a
cabo del total de las Inversiones previstas para el año 2012. Agradeceríamos detalle
de cada una de las inversiones (objeto, coste, etc.).”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”

23.- RGE núm.49787, de 19 de novembre de 2012.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Atendiendo que se han concedido diversas subvenciones este año 2012 a TPK
(Taller Pubillas Kasas) y a Akwaba solicitamos conocer el importe de dichas
subvenciones y poder consultar los expedientes y las memorias de cada entidad.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 49787 i data 19 de novembre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, en relació a:
“Atendiendo que se han concedido diversas subvenciones este año 2012 a TPK
(Taller Pubillas Kasas) y a Akwaba solicitamos conocer el importe de dichas
subvenciones y poder consultar los expedientes y las memorias de cada entidad,”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”

24.- RGE núm. 49788, de 19 de novembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Solicitamos conocer qué tipo de colaboración realiza la entidad Nexes con este
ayuntamiento (conocer si hay algún contrato en vigor y su importe, los motivos de
dicha colaboración, etc.).”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 49788 i data 19 de novembre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, en relació a:
“Solicitamos conocer qué tipo de colaboración realiza la entidad Nexes con este
ayuntamiento (conocer si hay algún contrato en vigor y su importe, los motivos de
dicha colaboración, etc.).”
No ens consta cap entitat denominada “Nexes”.”
25.- RGE núm. 49790, de 19 de novembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Atendiendo que este ayuntamiento tiene un contrato con La Rulot Infraestructuras, s.l.
solicitamos examinar el expediente relativo a la adjudicación de dicho contrato.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 49790 i data 19 de novembre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, en relació a:
“Atendiendo que este ayuntamiento tiene un contrato con La Rulot Infraestructuras,
s.l. solicitamos examinar el expediente relativo a la adjudicación de dicho contrato.”
Us informo que la informació que sol•liciteu està a la vostra disposició en la pàgina
Web de l’Ajuntament, en l’apartat del Perfil del Contractant, on costen detallades les
actes de les taules de contractació, els plecs de condicions tècnics i administratius i
tot el tràmit de la contractació que s’ha portat a terme.”
26.- RGE núm. 49791, de 19 de novembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
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Solicitamos conocer cuántos contratos tiene en vigor la entidad Progess, y si hay
algún contrato prorrogado solictamos conocer los motivos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 49791 i data 19 de novembre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, en relació a:
“Solicitamos conocer cuántos contratos tiene en vigor la entidad Progress, y si hay
algún contrato prorrogado solicitamos conocer los motivos.”
Us informo que la informació que sol•liciteu està a la vostra disposició en la pàgina
Web de l’Ajuntament, en l’apartat del Perfil del Contractant.”
27.- RGE núm.49792, de 19 de novembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Atendiendo que este ayuntamiento alquila una pista de hípica solicitamos conocer los
detalles de este alquiler:
1.
Tiempo
2.
Coste mensual o anual
3.
cuantos agentes de la Guardia Urbana participan
4.
si los caballos utilizados son en propiedad o alquiler y el coste mensual o
anual.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
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numero 49792 i de data 19/11/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 27/11/2012 en relació a ”..alquiler pista de hipica .....”
Resposta:
L’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme realitza formació per muntar a cavall dos
dies a la setmana durant 90 minuts per un grup de 8 agents, formació que realitzen
fora del seu horari laboral, amb un cost de 350 € mensuals.
Els cavalls son de lloguer i es cobren a part, el seu cost depèn de la quantitat que es
necessiti per desenvolupar l’acte que s’hagi previst, aproximadament son 100 € per
cavall i dia.
Ben atentament,”
28.- RGE núm.49793, de 19 de novembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Atendiendo que este ayuntamiento tiene varios contratos con la entidad JIS (Joves
per la Igualtat i la Solidaritat) solicitamos examinar el expediente relativo a la
adjudicación de dichos contratos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 49799 i data 19 de novembre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, en relació a:
“Atendiendo que este Ayuntamiento tiene varios contratos con la entidad JIS (Joves
per la Igualtat i la Solidaritat) solicitamos examinar el expediente relativo a la
adjudicación de dichos contratos.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”

29.- RGE núm. 49794, de 19 de novembre de 2012.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de novembre de 2012.
Solicitamos conocer qué tipo de colaboración realiza la entidad Avalot con este
ayuntamiento (conocer si hay algún contrato en vigor y su importe, los motivos de
dicha colaboración, etc.).”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 49794 i data 19 de novembre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, en relació a:
“Solicitamos conocer qué tipo de colaboración realiza la entidad Avalot con este
ayuntamiento (conocer si hay algún contrato en vigor y su importe, los motivos de
dicha colaboración, etc.)”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”

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
11 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 15 i 19
de novembre de 2012 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració
del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:

1.- RGE núm. 49512, 15 de novembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
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27-11-012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el soroll dels clàxons dels vehicles a la ciutat, és una molèstia pels veïns/es
Atès que hauria d’estar regulat i sancionat
PREGUNTA
.-Es pensa portar a terme alguna campanya de sensibilització respecte el soroll que
provoca el clàxon dels vehicles, i/o sancionar-ne l’ús indegut i reiterat? És pensa
instal•lar senyals respecte aquest tema concret ?
Si es pensa fer, quan serà?
Si no es pensa fer, quina solució hi ha?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 49512 i de data 15/11/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 27/11/2012 en relació a ”..soroll dels clàxons dels vehicles
a la ciutat...”
Resposta:
Respecte a la utilització dels clàxons l’ordenança de la convivència i el civisme en el
seu article 87 punt 2.3 en el que tracta dels vehicles ja recull que està prohibit
“Utilitzar els clàxons o senyals acústics, tret dels casos previstos a la normativa de
seguretat vial”. La mateixa ordenança en l’article 124 punt 3 recull que es considera
infracció lleu tota acció o omissió que suposi d’incompliment o vulneració dels
articles abans esmentats.
En aquest sentit aquesta infracció es sancionada quan es el cas com a molèsties de
soroll en la via pública.
Per altre banda no esta previst instal•lar senyals respecte aquest tema en concret.
Ben atentament,”
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2.- RGE núm. 49513, de 15 de novembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
27-11-012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el Ple del passat dia 25-9-012 varem fer la següent pregunta:
- Atès que el parc de Bellvitge és molt transitat i utilitzat per part del veïnat.
- Atès que els usuaris d'aquest parc es queixen de la manca d'urinaris públics en
aquest indret.
- Vist que CiU va presentar una moció perquè s'instal·lessin urinaris públics als parcs
de la ciutat, moció que va ser aprovada i que ja s'ha dut a terme en certs indrets.
- Pensa l'equip de govern instal•lar urinaris públics als parc de Bellvitge?
- Si és que si, quan ho farà?
- Si és que no, per quin motiu?
Atès que segons indiquen els veïns/es, no és la manca d’urinaris al parc sinó que els
que hi ha instal·lats no s’obren al públic, ni tant sols quan hi ha actes i afluència de
públic al parc.
Atès que segons els mateixos veïns/es, els nens/es moltes vegades han de fer llurs
necessitats a l’aire lliure.
- Pensa l'equip de govern obrir els urinaris públics que hi ha al parc de Bellvitge?
- Si és que si, quan ho farà?
- Si és que no, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 49.513 i data 15 de novembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de novembre de 2012, en relació amb
si es pensen obrir els urinaris públics situats al parc de Bellvitge, us comunico que,
actualment, s’està acabant de redactar les normes per a la figura de gestió de la
construcció que inclou els urinaris. Aquestes normes garantiran el manteniment de
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les instal·lacions. Mentrestant, no es pot utilitzar cap element d’aquesta construcció.”

3.- RGE núm. 49514, 15 de novembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
27-11-012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el so de la sirena de les ambulàncies, al seu pas pels carrers, impossibilita
el descans dels veïns.
Vist que això afecta especialment als veïns que viuen a prop de l’Hospital de
Bellvitge.
PREGUNTA
.-Existeix la possibilitat d’estudiar un recorregut, alternatiu a l’actual, que travessi per
la zona industrial propera a l’hospital, sense que això representi una pèrdua de temps
i per tant, una pèrdua vital per al malalt?
.-Si és que si, es pensa dur a terme la substitució?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 49514 i de data 15/11/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 27/11/2012 en relació a ”..possibilitat d’estudiar un
recorregut, alternatiu a l’actual, que travessi.....”
Resposta:
El servei de transport Sanitari de Catalunya està format per professionals que
realitzen la seva feina en pro del benestar de la persona o persones que depenen del
seu trasllat a qualsevol centre hospitalari.
Es aquesta professionalitat, bona feina i criteri de les circumstancies en els que es
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troben, les que no dubtem apliquen alhora de circular per la ruta que consideren mes
adient per la integritat dels ferits o malats que traslladen, i així doncs arribar al centre
hospitalari on es dirigeixen, per l’accés que la seva experiència determina com a més
ràpid i segur.
Ben atentament,”

4.- RGE núm. 49515, de 15 de novembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
27-11-012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
.- Atès que els veïns del número 10 de l'avinguda de la Mare de Déu de Bellvitge
tenen un problema de convivència amb alguns veïns que utilitzen les zones
comunitàries per fer pregària i, a més, acostumen a deixar pel mig objectes com
bicicletes.
PREGUNTA
.- Pensa, l'Ajuntament, dur a terme accions per tal de solucionar aquesta
problemàtica?
.- Si és que si, quines i quan les durà a terme?
.- Si és que no, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 49515 i de data 15/11/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 27/11/2012 en relació a ”..problemàtica al número 10 de
l’Avinguda de Mare de Deu de Bellvitge.....”
Resposta:
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Informar-vos que una vegada realitzades les consultes oportunes, a data d’avui no
ens ha arribat cap queixa respecte aquest tema.
Ben atentament,”
5.- RGE núm. 49516, de 15 de novembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
27-11-012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
.- Atès que les pistes de fora del poliesportiu de Bellvitge funcionen fins altes hores de
la nit.
.- Vist que això dificulta descans dels veïns que viuen a l'entorn del poliesportiu.
PREGUNTA
.- Pensa, l'Ajuntament, dur a terme accions per tal d'evitar aquesta problemàtica?
.- Si és que si, quines i quan les durà a terme?
.- 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
Regidor d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“En resposta a les preguntes presentades en l’escrit de data 15 de novembre del
2012, amb número d’entrada al Registre General 49.516, d’acord amb allò que
disposa l’article 55 del reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, en virtut de
l’article 62.8 del ROM ( Reglament Orgànic Municipal ) per la corresponent resposta
en el proper Ple.
Respecte les preguntes cal dir el següent:
1.
Entenem que a la pregunta li falta concreció a l’hora de referenciar l’espai ja
que es refereix a les pistes de fora. S’ha de tenir present que a l’exterior del
poliesportiu Municipal de Bellvitge Sergio Manzano hi ha una zona amb pistes
poliesportives obertes al ciutadà que queden fora del recinte i per tant del control de
l’esmentada instal•lació.
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2.
En relació a les pistes exteriors del poliesportiu Municipal Bellvitge Sergio
Manzano no ens consta cap queixa relacionada amb aquest tema.

3.
Els horaris d’utilització de les pistes exteriors que pertanyen al poliesportiu
Municipal Bellvitge Sergio Manzano, estan respectant en la seva totalitat, finalitzant a
les 23 hores com a màxim, els dilluns i els dimarts.
Per tant, entenem que si la utilització afecta al descans dels veïns de l’entorn aquesta
ha de referir-se a les pistes obertes al ciutadà i per aquest motiu les respostes
concretes no entren dins de les nostres competències.
Resto a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”
6.- RGE núm. 49517, de 15 de novembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
27-11-012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

.- Atès que els parterres de davant de l'Ermita de Bellvitge són utilitzats com
berenadors per part d'alguns ciutadans.
.- Vist que al parc ja hi ha una zona habilitada a aquest efecte.
PREGUNTA
.- Pensa, l'Ajuntament, dur a terme accions per tal de controlar la pràctica d'aquesta
activitat en aquesta zona?
.- Si és que si, quines i quan les durà a terme?
.- Si és que no, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 49517 i de data 15/11/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 27/11/2012 en relació a ”..parterres de davant de l’Ermita
de Bellvitge....”
Resposta:
Informar-vos que una vegada realitzades les consultes oportunes, a data d’avui no
ens ha arribat cap queixa respecte aquest tema.
Ben atentament,”

7.- RGE núm. 49882, de 19 de novembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
27-11-012
EXPOSICIÓ DE MOTIU
Atès que recentment es va renovar, per concurs públic, la concessió a una empresa
privada de l’explotació del servei d’ambulància de la Guàrdia Urbana.
PREGUNTA
1.- Quines empreses es van presentar per demanar el servei?
2.- Quina és la que va ser escollida?
3.- Sol•licitem consultar i rebre còpia dels plecs de condicions tan tècnics i
administratius proposats per l’Ajuntament a efectes de concessió del citat servei per
sis anys.
4.- Sol•licitem consultar i rebre còpia dels plecs de condicions tant tècnics com
administratius referents a aquests servei presentat fa sis anys relatius a l’anterior
període de concessió.

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
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“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 49882 i data 19 de novembre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 de novembre de 2012, en relació a:
“Atès que recentment es va renovar, per concurs públic, la concessió a una empresa
privada de l’explotació del servei d’ambulància de la Guàrdia Urbana:
1.-Quines empreses es van presentar per demanar el servei?
2.- Quina és la que va ser escollida?
3.- Sol•licitem consultar i rebre còpia dels plecs de condicions tan tècnics i
administratius proposats per l’Ajuntament a efectes de concessió del citat servei per
sis anys.
4.- Sol•licitem consultar i rebre còpia dels plecs de condicions tant tècnics com
administratius referents a aquests servei presentat fa sis anys relatius a l’anterior
període de concessió.”
Us informo que la informació que sol•liciteu està a la vostra disposició en la pàgina
Web de l’Ajuntament, en l’apartat del Perfil del Contractant, on costen detallades les
actes de les taules de contractació, els plecs de condicions tècnics i administratius i
tot el tràmit de la contractació que s’ha portat a terme.”
8.- RGE núm. 49884, de 19 de novembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
27-11-012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a l’avinguda Can Serra davant del número 47, hi ha uns arbres quina alçada
arriba als balcons de l’edifici.
Atès que els veïns/es s’han queixat de la proliferació d’insectes que provoca
l’enramat, que entra per les finestres dels pisos, obligant a tancar les mateixes per
aquest motiu.
PREGUNTA
.-Es pensa podar els arbres que hi ha a l’avinguda de Can Serra davant el número
47?
.-Si es pensa fer, quan serà?
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.-Si no es pensa fer, quina solució hi ha per aquest tema?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 49.884 i data 19 de novembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de novembre de 2012, en relació amb
la poda dels arbres situats a l’av. Can Serra davant del núm. 47, us comunico que,
segons criteris tècnics, no és necessari realitzar la poda en aquesta campanya.
S’actuarà només si resulta necessari per alguna incidència puntual que es pugui
produir.”
9.- RGE núm. 49886, de 19 de novembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
27-11-012
EXPOSICIÓ DE MOTIU
Atès que en la resposta que se’ns va donar, corresponent a les nostres preguntes als
mesos de febrer i març del present any sobre les actuacions per solucionar el
problema del terra relliscós (sobre tot quan plou) a l’accés dels usuaris al metro de
l’estació de Santa Eulàlia, afirmaven que es demanaria a l’empresa, com a
responsable, la solució d’aquest fet que incompleix les normes d’accessibilitat.
Atès que entenent que ja s’ha fet la petició demanada en el seu moment però que tot
i el temps transcorregut no s’ha realitzat cap actuació al respecte.
PREGUNTA
1.- S’ha rebut cap comunicació sobre aquesta qüestió?
2.- En cas afirmatiu, en quina data es faran les actuacions per resoldre el problema
de l’accés ?
3.- En cas de no rebre resposta, es pensa insistir subratllant la perillositat de l’accés
per a la integritat física de les persones que transiten i el incompliments de les
normes d’accessibilitat?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 49.886 i data 19 de novembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de novembre de 2012, en relació amb
el terra de les rampes d’accés a l’estació de metro L-1 de Santa Eulàlia, us comunico
que en aquests moments encara no s’ha rebut cap resposta per part dels
responsables de manteniment del metro sobre aquesta qüestió.”

10.- RGE núm. 49889, de 19 de novembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
27-11-012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que els armaris corresponents al servei de l’ enllumenat públic ubicats al llarg
de l’avinguda de Vilanova des de la Gran Via fins a l’avinguda dels Ferrocarrils
Catalans, es troben oberts (segons es mostra en fotografies adjuntes) tot i que es
poden tancar amb clau.
Atès que aquest fet pot comportar possibles actuacions vandàliques a la instal•lació i
afectar al seu funcionament.
PREGUNTA
Per quina raó no es tanquen tots aquests armaris quan si que es va tancar, després
de un temps obert, el que està ubicat al Gornal davant del pont passarel•la que uneix
la Avinguda Vilanova i Amèrica a l’alçada del Centre Cultural Bellvitge?
Sol•licitem el tancament de les portes de forma segura, no només per la integritat
dels aparells que contenen sinó també per evitar lesionar als vianants.”

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 49.889 i data 19 de novembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de novembre de 2012, en relació amb
els armaris corresponents al servei de l’enllumenat públic ubicats a l’av. Vilanova des
de la Gran Via fins a l’av. dels Ferrocarrils Catalans, us comunico que a l’Hospitalet
no existeix cap avinguda dels Ferrocarrils Catalans, malgrat això, els armaris a què
us referiu formen part de les instal·lacions d’auscultació de la traça de l’AVE i, per
tant, no suposen cap risc elèctric. La propietat dels armaris correspon a l’ADIF i
l’Ajuntament no disposa de claus, això no obstant, comunicarem a ADIF la incidència
detectada.”

11.- RGE núm. 49952, de 19 de novembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
27-11-012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer Progrés hi ha pilons dissuasoris per l ‘aparcament de cotxes.
Atès que davant el número 36 del carrer, aquests pilons han estat trencats,
segurament per algun vehicle que circulava a gran velocitat. (adjuntem fotos)
Atès que caldria posar bandes al llarg de la calçada, ens substitució dels pilons, a fi i
efecte que això no torni a succeir, per la seguretat dels veïns/es.
PREGUNTA
.-Es pensa posar algun tipus de bandes dissuasòries i substituir els pilons al carrer
Progrés, per garantir la seguretat vial en aquesta via?
.-Si es pensa fer, quan serà?
.-Si no es pensa fer, quina solució hi ha?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 49952 i de data 19/11/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 27/11/2012 en relació a ”.pilones dissuasòries al carrer
Progrés....”
Resposta:
Informar-vos que la reparació de les pilones i la seva substitució, e inclús moltes
vegades la primera instal·lació correspon a l’àrea d‘Espais Públics, a la que hem
posat en antecedents per la reparació o substitució d’aquestes.
Per altre banda en aquesta via (c. Progrés) que te caràcter articular i passa transport
públic no podem posar limitadors físics ( bandes) en la calçada.
Ben atentament”

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem acabat els punts de l’Ordre del Dia, ens queda el punt de Precs i
Preguntes. Hi ha algun prec o pregunta? Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, un ruego Sra. Alcaldesa. En el mes de octubre se hizo una propuesta en
La Farga, en la Junta General, de nombramiento de una persona como
gerente de esa Sociedad, nosotros creemos que tal y como está la situación
general, la situación económica, la propuesta que le queremos trasladar es
que esa figura recaiga en una persona ya de la casa, con lo cual nos
ahorraríamos el incremento de gasto, que son 78.000 euros anuales. Es la
propuesta que le queremos trasladar, de que no se proponga a nadie, que se
busque a alguien de la casa, de manera que nos ahorramos, pues ese
incremento del gasto.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, alguna pregunta o prec? ¿Hi ha alguna persona entre el públic que
vulgui fer alguna intervenció o pregunta sobre algun punt de l’Ordre del Dia?
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SR. D.
Buenas tardes, gracias Sra. Alcaldesa. F.D., en referencia a las mociones
sobre la violencia de género y sobre Alzhéimer y discapacitados, mostrar
nuestra solidaridad con los grupos municipales y nuestra felicitación por haber
presentado estas mociones, pero recordar así mismo que debemos gastar,
estamos en tiempos de crisis y debemos gastar en casas de acogida, por
ejemplo, y no en subvenciones a entidades afines o a medios de
comunicación, como se ha puesto de manifiesto en este Pleno. Señalamos
que, por ejemplo, la Comunidad de Andalucía está mejor en casas de acogida
que nuestra Comunidad Autónoma de Cataluña. Señalar también que para
evitar la lacra de las mujeres maltratadas, es muy importante la pedagogía y
una educación de ciudadanos libres.
Concretando en la enfermedad del Alzhéimer y otras discapacidades,
deberíamos evitar que el cuidado de los enfermos recaiga excesivamente en
los familiares y proponemos que se tenga en consideración a entidades como
AFA, Asociación de Familiares del centro, situada aquí en el barrio del centro
o centros especiales de trabajo. También estamos en contra de recortes a las
subvenciones a teléfonos, como por ejemplo el teléfono de la esperanza, o
que se recorten ayudas a las alarmas domiciliarias para mayores que no
pueden pagarlas y en cambio paguen otros eventos de los cuales se podría
prescindir. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna qüestió més? Si no, donat que més que una pregunta,
ha estat una opinió, doncs no hi hauria... Sí, perdó, hi ha un altre senyor.

SR. M.
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Sóc J.M. de Ciutadans, ja ens coneixem
d’altres vegades, de relacions institucionals. M’agradaria saber la
desafectació, perquè aquí posa molt en genèric la desafectació del que és el
carrer Ermita, 66, i d’ajuntar finques o la cessió a I’INCASÒL d’uns terrenys,
¿és possible que aclareixin una mica més de que va el tema? Perquè així en
genèric tampoc la ciutadania no s’entera i no és qüestió de repassar totes les
Actes de Ple que hagin tingut en privat.

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, hi ha alguna qüestió més? Sr. Belver, si pot aclarir una mica més
aquesta qüestió.

SR. BELVER
Ho aclarim i ràpid. Això del carrer Ermita que planteja, a veure, això és una
cessió que ja està feta des de fa molts anys, de finals dels anys 60, l’únic
problema que hi havia era que no estava inscrita en el Registre. De fet, en
aquella adreça on posem aquesta desafectació, el CAP de l’Ermita, a
Bellvitge, ja fa molts anys que funciona, per tant, és simplement donar una
formalitat a una falta d’inscripció en el Registre, provinent dels ajuntaments
predemocràtics.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs si no hi ha res més, aixequem la sessió, moltes gràcies.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

