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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2013/8
Data: vint de setembre de dos mil tretze
Hora: 10.00h fins 14.10h
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

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.

…/…

2

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 23 DE JULIOL DE 2013.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 23 de juliol de 2013, es pregunta si existeix alguna objecció i
no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bon dia, benvinguts i benvingudes al Ple ordinari del mes de setembre, Sra.
Secretària, comencem.

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. SECRETÀRIA
En relació al dictamen número 2 de nomenament dels membres del Plenari del
Consell Social de ciutat, dir que hi ha una esmena en relació al text aprovat en la
Comissió Informativa, que és el canvi de la representant en el Consell Social, del grup
municipal de Convergència i Unió, hi ha la substitució de la Sra. Annabel Clar per la
Sra. Meritxell Borràs.

SRA. ALCALDESSA
Bé, té la paraula la Sra. Mercè Perea.

SRA. PEREA
Gràcies Sra. Alcaldessa. Em referiré als dictàmens, concretament al 5 i al 6, que fan
referència tant al donar compte dels informes que exigeix l’article 218 de la Llei
d’Hisendes Locals, en quant a fiscalització i obligació de sotmetre a fiscalització
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limitada prèvia de determinats documents de l’Ajuntament per mostreig i el dictamen
número 6 que és el dictamen d’aprovació definitiva del compte general del 2012.
En primer lloc, agrair, ara que ja hem acabat l’estudi de la Comissió de Comptes,
doncs agrair, com a responsable de personal, als treballadors que han estat pendents
de tots els membres de la Comissió Especial de Comptes, i que han estat amb força
paciència i predisposició, pendents de l’estudi d’aquest.
Recordar breument a on ens trobàvem ara farà aviat dos anys, parlem del 2011, quan
aprovàvem aquell pressupost per l’exercici 2012. En aquell moment parlàvem d’una
situació difícil, on es venien definint unes circumstàncies econòmiques com
excepcionals. Malauradament, aquella excepcionalitat, d’aquelles circumstàncies, ha
acabat essent estructural, estructural per a les administracions, estructural per a les
famílies. Aquell pressupost 2012 venia marcat pel Pla econòmic-financer 2011-2014,
que exigia una sèrie de mesures, d’adopció de mesures de contenció de la despesa i
una reajustament dels serveis públics, amb una premissa clara, que era el
manteniment dels serveis públics. Una premissa que el govern municipal progressista
va dir, des del primer moment, que era el que havia de marcar aquest Pla, més enllà
d’ajustar-nos com ens exigia la Llei.
I aquesta ferma voluntat del govern s’ha mantingut tot i les circumstàncies que han
anat envoltant l’execució d’aquest pressupost. Parlem, evidentment, d’aquell dèficit
que ens hem vist sotmesos com a conseqüència de la manca de transferències
d’altres administracions, de l’Estat, de la Generalitat, els hi consta i saben
perfectament, doncs que evidentment ha hagut retallades que també han afectat als
ajuntaments. També les inestabilitats financeres i les fluctuacions econòmiques que
acaben afectant a les administracions i a les famílies, per descomptat. I, per últim,
doncs per el no resolt finançament local, un problema que en aquest moment encara
es posa amb més evidència sobre la taula i que continuem sense aquesta resolució.
Doncs bé, amb aquests condicionants que s’han dut a terme al llarg del 2012 i que
continuaran al 2013, el cert és que l’Ajuntament de l'Hospitalet aprovarà, si surt
aprovat per aquest Ple, un compte general totalment sostenible, que compleix
l’objectiu d’estabilitat i les exigències que aquest estableix, que són la regla de
despesa i el límit de deute. Estem parlant d’un resultat pressupostari positiu, després
de dos anys de resultats negatius, xifrat en 7,4 milions d’euros. Després em referiré
més a aquest resultat, que l’hem de posar una mica entre cometes, perquè seria
agosarat fer triomfalismes sobre aquest resultats, perquè després explicaré d’on ve
aquest resultat.
Bé, quant a les ràtios positives que tenim quant a les previsions del pressupost, la
veritat és que demostren que aquell pressupost que vam aprovar ara farà dos anys,
doncs estava força encertat, tant pel que fa a la banda dels ingressos, com per les
despeses. Què vol dir això, doncs que vam preveure una execució del pressupost
que estem en uns percentatges de més d’un 90%, tant d’ingressos, com de
despeses. Per altra banda, i tot i les tensions de tresoreria, degut, com ja he fet
esment, a la manca de transferències de l’Estat o de la Generalitat, quan tocava, ha
suposat, evidentment, unes tensions, que ens han obligat a utilitzar operacions de
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tresoreria, però tot i així, hem complert amb el pagament a proveïdors, és a dir,
aquells proveïdors tercers que han contractat amb l’Ajuntament, han estat cobrant en
uns terminis força acceptables. Estem parlant ara ja, en aquest moment, d’uns 31,42
dies de pagament. Bé, com deia, tot i les tensions de tresoreria el cert és que hem fet
front a unes despeses, que demostren la sostenibilitat i la solvència dels comptes
generals de l’Ajuntament de l'Hospitalet. Per últim, la taxa d’endeutament es troba per
sota del mínim legal, que és un 75%, està concretament en un 63,98%.
Doncs bé, com els hi deia, del resultat positiu després de dos exercicis negatius, de
l’exercici 2010 i 2011, resulta que en l’exercici 2012 tenim un resultat positiu degut,
bàsicament, al compliment per part del govern, d’aquell Pla d’ajust que va aprovar i
que li exigia una reducció de despeses, com altres circumstàncies que han afectat
directament en aquesta execució. Una la supressió de la paga extra dels treballadors,
que és una circumstància excepcional; en segon lloc, per mesures financeres com ha
estat la baixada del tipus d’interès; i tercer, per la liquidació de l’any 2010, que són
tributs de l’Estat, però que participem com Ajuntament, de l’any 2010, que va ser un
resultat positiu i que, per tant, evidentment, és excepcional, com les altres dues
mesures a les quals he fet esment. Doncs bé, jo que crec que no ens podem portar a
enganys i fer veure que el resultat positiu és estructural i que solucionarà de per vida
els problemes de finançament local, perquè això no és així, cal una reforma del
finançament local, l’hem d’exigir amb responsabilitat tots els governs, perquè si no, la
sortida dels nostres ciutadans serà molt complicada.
Mirin, donaré unes petites dades, nosaltres vam aprovar un pressupost de 200
milions d’euros, que es va veure amb una mancança de transferències de l’Estat,
d’una baixada d’un 5,7%, un 5,7% que per l’Estat estem parlant de 3,5 milions
d’euros. La Generalitat va fer una baixa de 31,16%, que va suposar un 5,2%, 31,16%
que suposa 5,2, perdó, milions d’euros. Més altres administracions que ens trobem
que el dèficit que s’ha generat a l’administració de l'Hospitalet és de 9,4 milions,
comprendran que amb aquest dèficit tot i així tenir un resultat positiu, evidentment
s’han hagut de fer esforços considerables. I en aquest moment ens trobem amb una
pròrroga de la Generalitat, una pròrroga del pressupost, que suposa linealment una
baixada, bàsicament, d’entre 2.000 i 4.000 milions d’euros, això la Sra. Borràs ens ho
dirà exactament, però en qualsevol cas no podrà superar un 0,7% del dèficit, per tant,
tornarem sense tenir a debat un pressupost en el Parlament, un pressupost que ens
matxacarà a les finances municipals.
Mirin, la sostenibilitat dels comptes municipals ens permet ser una ciutat que pot
emparar accions dirigides directament als veïns i a les veïnes, vol dir que som un
pont, com ajuntament, com a sostenibilitat de comptes, per a la cohesió social. Quan
parlem de sostenibilitat, parlem de persones, cada euro d’aquest pressupost està
destinat a les persones, directa o indirectament. Parlàvem de l’execució del
pressupost, quan vam presentar el pressupost, que destinaríem un 63% a polítiques
de les persones, doncs bé, l’execució final ha acabat essent d’un 68%, és a dir, hem
estat capaços de prioritzar molt més aquelles polítiques que van adreçades a les
persones. I ho diré molt breument, però jo crec que hi ha programes que són
definidors del que és aquesta acció política d’un govern progressista, d’un govern
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d’esquerres, que realment li està costant molt mantenir serveis, ser sostenibles
econòmicament i, evidentment, donar sortida als ciutadans.
Mirin, els hi explicaré programes, doncs des d’educació, com les escoles bressol,
unes escoles bressol que, a més a més, de tenir, són 575 places per nens, però és
que, a més a més, generen activitat econòmica. Els hi parlaré d’una xarxa de
biblioteques o d’un suport a les entitats, els hi puc parlar de l’Escola de Música i
Centre de les Arts, amb més de 6.000 beneficiaris, amb una oferta educativa per
nens de més de 1.150 persones, de 1.150 nens, i això vol dir millora en l’èxit escolar,
i no ho dic jo, ho diuen professors, ho diuen el pares i ho diuen també els nens. Per
no parlar de les beques de menjador, els hi dic, beques de menjador que aquest
Ajuntament, aquest any, s’ha vist obligat a avançar, perquè altres administracions no
ho fan. O els programes de seguretat, convivència i civisme, programes per mantenir
l’espai públic en condicions, però, a més a més, amb mesures i programes
preventius, perquè de la prevenció mai s’ha de deixar de parlar, ni de tenir en compte
per part de governs progressistes.
Però, a més a més, parlem d’una Oficina d’habitatge, que està essent cabdal per a
molts ciutadans que en aquests moments s’estan trobant molts desemparats. Una
Oficina d’Habitatge que està intentant reconduir situacions molt complicades, tant a
nivell de vivenda pels ciutadans, com per a la gent i la relació amb les entitats
financeres. Però, a més a més, la sostenibilitat, i ja acabo, la sostenibilitat és crear
ocupació, només en contractació, amb els contractes que l’Ajuntament, perquè és
sostenible, ha pogut fer amb tercer, impliquen uns 60 milions d’euros al carrer, això,
evidentment, estem parlant d’escoles bressol, estem parlant de poliesportius, estem
parlant de proveïdors, de tercers, que tenen una empresa, que tenen una activitat
econòmica i que poden contractar, perquè cobraran d’aquesta administració.
Bé, evidentment, no vull ser i ho he dit, no vull ser triomfalista amb el resultat, el
resultat és positiu per mesures conjunturals, però en qualsevol cas, sí que queda clar
que aquest Ajuntament ha donat la cara al llarg de l’exercici 2012, la donarà a
l’exercici 2013, però evidentment, aquí ha d’haver el suport, per part de les altres
administracions, que no poden ser miops davant de la situació que estan vivint els
nostres ciutadans. Esperem que aquesta malentesa austeritat del dèficit zero, es
recondueixi i ens permeti als ajuntaments continuar donant la cara davant del
requeriment dels nostres veïns. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, el Sr. García Mompel crec que volia fer una intervenció.

SR. GARCÍA MOMPEL
Sí, breument, gràcies Sra. Alcaldessa. Era per fer referència al dictamen número 7,
perquè en alguna ocasió ja ha vingut el reconeixement i la convalidació d’aquest
crèdit, és producte, en fi, que l’empresa que va deixar de prestar el servei, per
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diferents motius, per incompliment contractual bàsicament, es va haver d’anar a una
nova contractació i, en aquest moment, degut als recursos de caràcter jurídic que han
estat pel mig, no s’ha pogut fer d’una altra manera. Esperem una solució ràpida del
tema dels serveis que presta la futura empresa adjudicatària, creiem que ja estem al
final d’aquest procés, però també crèiem que valia la pena donar una petita explicació
que això és així, pels diferents recursos que ha hagut i la impossibilitat de poder
adjudicar el contracte. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, passaríem al posicionament dels grups polítics. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Plataforma per Catalunya votarà favorablement al punt
número 1, ens abstindrem del 2, 3, 4, ens donem per assabentats del punt número 5,
votarem en contra del número 6 i ens abstindrem del número 7.
Vamos a hacer la explicación de porqué votamos en contra de la cuenta general,
digamos, del punto número 6, no haremos una intervención muy larga, más bien la
haremos cortita, porque realmente lo que venimos pidiendo año tras año, no sólo este
grupo, sino la mayoría de los grupos de la oposición, a ustedes realmente les da igual
y año tras año tenemos que repetir las mismas cosas que no se solucionan.
Seguimos observando que en los documentos que se nos entregan, hay costes de
ciertas partidas que vemos exagerados, hay ciertas comidas que, hoy en día, para los
tiempos que corren, lo consideramos muy abultado.
Pero más allá de eso, lo grave, ya lo dijimos el año pasado, es que no se indica el
nombre de las personas que acuden a dichas comidas, en muchos de estos tiquets
que nos presentan, y consideramos, como ya dijimos, que es un ejercicio necesario
de transparencia y así se evitarían, pues las suspicacias típicas que corren de boca
en boca, en la ciudad. No puede ser que alguien nos presente, que nosotros veamos
como grupo de oposición, un tiquet donde se nos dice que han ido al mercado y han
comprado cuatro bocadillos, y simplemente se nos presente un tiquet que diga cuatro
bocadillos, no entendemos si es que alguien tenía hambre ese día y se juntó con tres
amigos, no entendemos el concepto de trabajo que tienen muchos de estos
documentos. Por tanto, sí que pedimos que en todo tiquet que haya se identifique a
las personas, digamos, beneficiarias o que se benefician de esto.
Más allá de este ejercicio necesario de transparencia, volvemos a ver, año tras año,
pues estudios con unos costes elevadísimos y muy desproporcionados, cuando uno
ve el estudio en cuestión, porque nosotros aceptaríamos que se hagan estudios por
el bien de la ciudad, pero muchas veces uno se da cuenta que pagamos 4.000 o
5.000 euros por unos estudios de dudosa utilidad o de nula utilidad para esta ciudad.
Volvemos a ver y volvemos a criticar que haya gente a la cual se le pague 500 euros
por tres horas de trabajo, con lo que sale la hora a 150 euros o 160 euros, realmente
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hoy en día me parece algo exagerado, que una persona en tres horas cobre la mitad
de lo que cobra un trabajador en todo un mes y por eso no podemos estar conformes
en gastos que a veces tienen de, por ejemplo, pagarle a una persona porque dé un
pregón en las fiestas, de más de 4.000 euros, pues eso, hoy en día, no es correcto.
Pero más allá de estos gastos puntuales, que obviamente hay que destacarlos y hay
que destacarlos aquí, porque es el sitio donde hay que destacarlo, nos preocupa que
muchas de las facturas estas que nos presentan o que se han presentado, son muy
incompletas y hay muy pocos datos que nosotros podamos utilizar, para comprobar la
proporcionalidad y la utilidad de este gasto. Hay facturas donde simplemente pone
que una asesoría técnica nos cuesta 1.000 euros o 1.300 euros, no se pone ni
cuantas personas están en esta asesoría, ni cuantas horas de trabajo han dedicado,
ni ningún dato, simplemente se nos pone una línea, por tanto, para nosotros es
imposible comprobar si este gasto es proporcional o no, al trabajo que se ha
realizado. Por eso decimos que todas estas cosas no son una cosa difícil de corregir
y creemos que se debería hacer por el bien de transparencia de esta institución.
Obviamente hay muchas facturas de este tipo, más allá de esto, queremos manifestar
nuestra extrañeza por unos gastos, en este caso del Área de Alcaldía y que nos
gustaría que nos explicase ahora. Por un lado, tenemos imputados al Ayuntamiento
muchos tiquets de aparcamiento de Barcelona, concretamente, por ejemplo, en el
parquin del Port Vell, en Plaza Cataluña, en el de Les Tres Xemeneies, entre otros, y
nos gustaría ahora que nos aclarase un poco a qué se debe tanto tiquet de
aparcamiento en Barcelona. Y por otro, deseamos una explicación, que se haga aquí,
sobre los peajes que pagamos, desde este Ayuntamiento, tantísimas veces,
sobretodo en fines de semana, en peajes como el de Altafulla o como en Cubelles o
como en Sant Cugat, y un poco que se nos explique qué hay allí que justifique este
gasto para el Ayuntamiento, porque vuelven a ser tiquets que no ponen ningún
motivo por el que nosotros tengamos que utilizar dinero público, por eso pedimos que
ahora nos lo explicase.
A parte de estas cuestiones, que supongo que ahora nos explicará, le repetiremos
alguna cosa que le dijimos el año pasado, sobre algunas de las subvenciones que
ustedes dan, que es un tema que realmente a nuestro grupo municipal nos preocupa
bastante. Volvemos a observar cómo, año tras año, financian a asociaciones que en
nómina tienen a conocidos miembros de la extrema izquierda catalana, vinculados a
grupos violentos de esta misma ideología, con una vinculación directa en actos
delictivos. Por eso decimos, Sra. Perea, y usted lo sabe, que nosotros pedimos quien
hay detrás de estas asociaciones y que nos salga el nombre, que hay que tener
cuidado a quien se le da dinero público, por eso nosotros, y usted lo sabe, se lo
hemos comentado, pedimos siempre quien hay detrás y realmente este dinero
público para lo qué lo hacen servir.
Otras cosa con la que Plataforma per Catalunya no puede estar de acuerdo, es que
gracias a dinero público haya asociaciones que justifiquen la subvención con nóminas
que a veces rondan los 2.500 euros, creemos que realmente algunas de estas
asociaciones, en lo único que se están convirtiendo, es en el modus vivendi de
mucha gente que no está aportando nada a esta ciudad y, además, un muy ventajoso
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modus vivendi. Y realmente nos encontramos con que la mayoría de veces estas
personas están relacionadas política o ideológicamente a ustedes, a su grupo
político, con lo que más bien a nosotros nos da a pensar que parecen más bien
liberados de su partido, más que gente que trabaje por el bien de Hospitalet, que es
para lo que se tendría que dedicar el dinero a las asociaciones.
Y, por último, y no podía ser de otra manera, como hemos manifestado siempre
nuestro grupo político, no podemos votar a favor de estos gastos, cuando nos
encontramos que en una de las áreas que usted ha destacado, como es la de
Seguretat, Convivència i Civisme, vemos que hay tanto dinero a partidas de
integración de inmigrantes o dinero que se destina para financiar proyectos fuera de
Hospitalet. Por un lado, y como hemos repetido siempre, porque creemos que no hay
que dar dinero a nadie para que se integre y que la voluntad de integrarse en una
sociedad, depende de uno mismo y no del dinero que se recibe y, por otro, referido a
las ayudas que se dan para proyectos fuera de Hospitalet, porque consideramos que,
sobre todo en tiempos de crisis, estamos obligados a que no salga dinero a otros
países, ya que se puede destinar a cosas tan importantes en nuestra ciudad, como
son proyectos para discapacitados, gente mayor, parados o, sobretodo, para mejorar
el principal problema de la gente de esta ciudad, que es la inseguridad y dotando de
más medios a nuestra guardia urbana.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votarem favorablement del primer punt, del segon i del tercer, votem a favor del 4,
ens donem per assabentats del cinquè, votarem a favor del sisè i del setè.
Sobre el sisè, sobre l’aprovació del compte, volíem fer una reflexió també, més que
una reflexió, una denúncia política, en relació amb el resultat positiu, perquè voldríem
que no passés desapercebut. En aquest sentit, qualsevol que pugui sentir o llegir
aquest compte, podria pensar que, bé, que la situació està molt bé, perquè un
ajuntament com el nostre, és capaç de tenir un resultat positiu en el pressupost i això
està molt bé, evidentment, però no hem d’oblidar i volem assenyalar que aquest
resultat positiu, en part, exemplifica el contrasentit o l’absurd de les polítiques
ultraliberals que està ordenant la Unió Europea i que està aplicant ortodoxament el
govern del Partit Popular i el govern de Convergència i Unió.
I ho dic, perquè tenim un resultat positiu que no podem dedicar a despesa, tenim un
resultat positiu en bona part, la meitat gairebé d’aquest resultat positiu són diners dels
treballadors i de les treballadores d’aquesta casa, que el govern de l’Estat ens va
obligar a retenir, a treure-li del seu sou, amb la paga extra de l’any passat i, per tant,
són diners dels treballadors i de les treballadores i, en bona part, és degut a això,
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aquest resultat positiu. I aquest resultat positiu, el govern de l’Estat ens impedeix
dedicar-lo, incorporar-lo com a romanent, com s’ha fet tota la vida al pressupost. Per
tant, aquest és el contrasentit d’aquestes mal anomenades polítiques d’austeritat, ens
obliguen a estalviar, però no ens permeten dedicar l’estalvi a fer polítiques, en una
situació de crisi econòmica, en la qual ens vindria molt bé incorporar aquests 7
milions i mig d’euros, al romanent, al pressupost de l’any vinent.
Dit això, volem manifestar el nostre profund desacord amb alguna de les afirmacions
que ha fet el portaveu de Plataforma, pensem que precisament en aquest moment de
crisi, és el moment de mostrar, de refermar, de consolidar, la solidaritat amb aquells
col·lectius i amb aquells països i amb aquells pobles que estan patint més que
nosaltres i, per tant, hem de refermar i consolidar aquest exercici de solidaritat amb
els països en vies de desenvolupament, en la mida de les nostres possibilitats, des
de la relació entre iguals i la solidaritat entre pobles. I, evidentment, també en aquests
moments evidenciem que encara no som una societat de plena convivència i encara
hem de dedicar recursos, no hi ja per a la integració, sinó per a la convivència de
tothom a la nostra ciutat i, per tant, hem de dedicar, evidentment també, recursos en
aquestes matèries. Gràcies.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies, sí, el dictamen número 6 serà la Sra. Annabel Clar qui farà el comentari
sobre el mateix. Votarem favorablement el primer dictamen, així com també el segon,
ens abstenim en el tercer, votem a favor del quart, ens donem per assabentats del
cinquè, en contra del sisè, el que és la liquidació del compte general, i votem
favorablement també el número set.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Pel que fa referència al dictamen número 6, el grup municipal de Convergència i
Unió, com ha comentat la meva companya, votarem en contra i ens explicarem. És
un dictamen que seria molt fàcil fer demagògia, seria molt fàcil agafar el rave per les
fulles i començar a dir que si hi ha un sopar a la Comunitat de Castella-La Manxa que
va costar ics diners, cosa totalment esporàdica, aquest grup municipal, vostès ho
saben, fa uns anys enrere criticava de forma forta, la despesa que es feia en
representació i protocol, aquest grup municipal no té cap tipus de problema en dir que
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els dos últims anys, aquesta despesa s’ha controlat de forma molt ben feta des de
l’equip de govern, si bé és cert, com ha dit el company anteriorment de Plataforma
per Catalunya, que n’hi ha algunes despeses que, des del nostre punt de vista, no
estan prou justificades políticament. N’hi ha àrees d’aquest Ajuntament que, quan fan
una despesa de protocol, ho justifiquen mitjançant un informe, mitjançant la inscripció
al curs on s’han inscrit, on estava inclòs el sopar, quan van a un sopar benèfic
adjunten el justificant de la caixa, especificant per quina entitat, per quina fundació
era aquest sopar, etc, N’hi ha gent que quan fa alguna despesa de protocol, ho
justifica única i exclusivament amb un tiquet.
També hem de dir que hem de ser una mica més seriosos i una mica més estrictes
amb el que nosaltres mateixos proposem, el que no podem fer és queixar-nos que
n’hi ha una sèrie de despeses i després queixar-nos perquè com no hi ha aquesta
despesa, es fa servir una altra despesa, m’explicaré. Han hagut grups polítics que
s’han queixat que n’hi havia despesa de cotxes, de xofers, i després critiquen que els
regidors, quan van a un acte, agafin un taxi, el que no podem pretendre tampoc és
que un representant del nostre municipi es traslladi fent dit, suposo, o si va a un acte
institucional, suposo que tampoc no voldrem, doncs que no vagi en les condicions
que hauria d’anar. Siguem una mica seriosos i siguem una mica estrictes també en
els nostres discursos.
Per què votem en contra llavors, després de dir tot això ... ah! després una altra cosa
que volia comentar també, a títol potser anecdòtic, és important quan analitzes les
despeses, fer un anàlisi exhaustiu d’aquesta despesa i estudiar el document que
justifica aquesta despesa, no es pot dir que una despesa són tants diners, sense
mirar els justificants que n’hi ha dintre d’aquesta despesa, no pots dir que una
persona cobra ics diners per fer un pregó, quan en els documents comptable d’això
veus perfectament que aquesta persona no ha cobrat aquests diners, sinó que han
hagut una sèrie de despeses a part del pregó en si, com pot ser la instal·lació, la
tarima, l’enllumenat, etc, i la factura total puja a tant, no el que ha cobrat aquesta
persona.
Això també serveix, doncs per alguns cursos de professionals que han vingut aquí, si
bé he dir des de Convergència i Unió que hem criticat per activa i per passiva i
continuarem fent i ho continuem fent actualment, que donat el nombre de personal
que tenim en aquesta casa i personal qualificat que tenim en aquesta casa, moltes
vegades potser no caldria que vingués un personal de fora a fer un curs, sinó algun
funcionari de la casa perfectament ho podria fer, aquest mateix curs. En el tema de
les subvencions, sí que és veritat que es veu una certa preferència cap a una sèrie
d’entitats, a ser subvencionades, que no pas en unes altres, però bé, això és una
cosa que ja hem vingut denunciant anteriorment i s’està donant.
És molt fàcil parlar que si les altres administracions no compleixen, des d’aquest
equip de govern se sap perfectament que la Comunitat Europea va ampliar el límit de
dèficit de deute, el govern de Madrid no ha fet el mateix amb les administracions, s’ha
de reconèixer també que el govern de la Generalitat està fent una feina molt curosa,
molt estricta per complir amb un dèficit, s’ha de dir que una gran part del pressupost
de la Generalitat és per polítiques socials, també val la pena remarcar que la
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Generalitat ha fet un compromís per mirar de posar-se al dia, amb el màxim possible
de deutes que té amb els municipis, abans de final de mes. S’ha de dir, en el tema de
beques menjador, per exemple, doncs que la Generalitat ja ha fet efectius els diners
referents al curs passat, al Consell Comarcal, el que no treu que hi hagi un conveni
entre el Consell Comarcal i aquest Ajuntament i s’hagi hagut de prorrogar per aquest
any, això és cert, però també és cert l’altre, llavors, de la mateixa manera que diem
una cosa, diguem l’altre, perquè llavors el nostre posicionament és més curós, és
més creïble, no és el “y tú más”.
Llavors, per què votem en contra del compte general, votem en contra, perquè hem
votat en contra tradicionalment aquests dos últims anys, perquè no és possible fer un
control exhaustiu del compliment dels programes. Concretament l’Interventor diu que
amb l’article 221, no es pot complir amb aquest article, perquè no hi ha possibilitat,
donada la manera de fer els pressupostos d’aquesta casa i és bàsicament per aquest
motiu pel qual continuem votant en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Votem a favor del dictamen número 1 i del 2, abstenció
en el 3, en el 4, ens donem per assabentats del 5, en el 6 tindrà la paraula el Sr. Díez
Crespo i votem abstenció al dictamen número 7.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Díez Crespo.

SR. DÍEZ
Sí, votaremos en contra del punto 6, pero primero de todo queremos agradecer las
facilidades dada por la Intervención y sobretodo la dedicación y la profesionalidad con
que nos ha atendido la Sra. Isabel Cuenca, que es una persona muy, muy amable y
muy profesional.
Votaremos en contra del punto 6, sobre todo después de observar el gran número de
facturas en las que se consignan una serie de gastos absurdos, suntuosos,
innecesarios, desmesurados, que demuestran que este Ayuntamiento está gastando
alegremente el dinero de los ciudadanos. Así por ejemplo, pues los tiquets de
comida, comidas y cenas en las que han participado miembros del equipo de
gobierno, en los que no hay ningún tipo de justificación del por qué de ese gasto, ni
de quienes son los comensales, hay gastos en sábados y domingos, hay vinos a 45
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euros la botella, platos de jamón ibérico, paellitas, rodaballos, solomillos de ternera,
copitas de cava y licores. Y si es una comida de trabajo, pues yo creo que no cuesta
nada explicar por qué se tiene que hacer ese gasto y con quien se come o se cena y
sobre todo si es una comida de trabajo el alcohol sobra.
Otro de los gastos que vamos a criticar es el relativo a los sueldos estratosféricos que
se paga en este Ayuntamiento a los de arriba, en un contexto de crisis que haya
sueldos que sobrepasen los 100.000 euros, a mi me parece escandaloso. Me parece
muy fuerte que haya cinco asesores que cobren más que un secretario de estado, me
parece muy fuerte que los asesores o cargos de confianza de este Ayuntamiento
cuesten un millón y medio, que los sueldos de los quince concejales de gobierno más
de un millón y los sueldos de varios directores de servicios 650.000 euros. Por cierto,
no sólo se les paga estos sueldazos, sino que a muchos de ellos se les paga además
el parquin, el año pasado el Ayuntamiento pagó 29.193 euros en alquiler de
párquines a diversos concejales y altos cargos de este Ayuntamiento, como si no
ganaran bastante.
Estamos en contra de todo lo que sea derroche y es necesario un plan de
optimización de los recursos públicos, por ejemplo en lo relativo al alquiler de locales,
este Ayuntamiento se gasta anualmente en alquiler de locales 701.000 euros, y tiene
un edificio vacío de más de 10.000 m2, cerrado desde el año 2009. ¿No sería mejor
hacer las reformas pertinentes y trasladar allí las dependencias municipales que
están en locales alquilados? Y si no se quiere alquilar este local, pues por lo menos
úsenlo como trastero y ahórrense los cuatro trasteros que el Gabinete de Alcaldía
tiene alquilados y por los que paga 10.330 euros.
Hay una serie de gastos escandalosos, por ejemplo los 11.525 euros pagados a
Catalonia Direct Consulting, por el mantenimiento de las páginas web de los
mercados municipales, desde su creación se ha pagado a esta empresa cerca de
300.000 euros, por una web de mercados que nunca ha funcionado, que no sirve
para nada, un portal donde no es posible hacer compras “on line”, que es meramente
informativo y descriptivo, te dice la ubicación, los horarios y poco más, un portal en el
que la última noticia colgada es de 9 de octubre de 2012. Y a pesar de tener un
contrato con esta gente, con Catalonia Direct, se encargó a otra empresa un estudio
para la actualización y rediseño de diferentes web de los mercados de Hospitalet, a
Guías y Agendas Publisector, se le pagó 5.808 euros, lo cual demuestra que el
trabajo realizado por Catalonia Direct no era correcto y que se han tirado 300.000
euros.
Otro gasto redundante, el relativo a seguir en telenoticias, hay tres empresas que se
encargan de esto, Europa Press que cobró 17.000 euros, Agencia EFE 24.000 y
Accesogroup 12.000. ¿No sería mejor encargar a una sola empresa esto?
También es redundante la cantidad que se le paga a una persona por hacer
traducciones de castellano al catalán y viceversa, el año pasado se le pagó 17.594
euros por hacer un trabajo para el que teóricamente están capacitados casi todos los
empleados municipales, ya que a todos se les exige el nivel C de catalán y el catalán
no es una lengua tan extraña y difícil como para tener que contratar una persona para
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hacer este tipo de traducciones, y más aún cuando en el área de la Alcaldía hay dos
personas adscritas como redactores lingüistas y con el certificado para la
capacitación de corrección de textos orales y escritos en catalán. Y si no, se le podría
pedir al Centro de Normalización Lingüística, que con los 143.000 euros que recibió
de este Ayuntamiento, pues que eche una mano.
Otro gasto innecesario es el relativo a las ruedas de prensa que convoca este
Ayuntamiento, el año pasado en una sola rueda de prensa se llegó a gastar 3.299
euros o en otra rueda de prensa, la de presentación de presupuestos 2013, se
gastaron 1.183 euros, quizás sería mejor comprar la infraestructura, tener la
infraestructura y no tener que alquilarla.
También hay una serie de gastos suntuosos, por ejemplo hemos visto una factura de
una noche de hotel que costó 120 euros, seguro que hay hoteles muy cómodos y
dignos por la mitad de precio. Otro gasto suntuoso, es un “coffee break” servido en el
Hotel Santos Porta Fira que costó 3.542 euros, qué había caviar en este “coffee
break”, porque normalmente un “coffee break” es café, pastitas y poca cosa más
¿no? 3.542 euros es un buen “coffee break”.
Gastos desmesurados, pues podríamos citar los 6.800 euros que costó el árbol de
Navidad, los 2.200 de decorar ese árbol o los 20.442 euros que se gastaron ustedes
en la iluminación de la fachada del Ayuntamiento en Navidad, encargada a una
empresa que se llama Carlight. En relación a esta empresa, la competencia nos ha
explicado alguna cosa que nos preocupa, una de las cosas que nos ha explicado es
que esta empresa factura por encima de los precios de mercado, cosa que no hemos
podido comprobar, ya que sus facturas vienen sin detallar, también se han quejado
que se le adjudican cosas a dedo y realmente hemos constatado que Carlight es el
paradigma de la contratación directa, ya que de 33 trabajos encargados a esta
empresa, 31 se le han adjudicado directamente.
Como gastos innecesarios y prescindibles, pues podríamos citar los 12.500 euros
que se paga a determinadas personas del departamento de Personal, por asistir a
tribunales de selección de personal, cuando precisamente ésta es una de las
funciones de su puesto y es un concepto que no se paga en otros ayuntamientos.
Gastos absurdos, los 4.101 euros pagados en relación al halcón pelegrino, después
de soltar 12 halcones y gastarnos cerca de 100.000 euros, desde el 2007, en
reintroducir este animal, hemos conseguido que nazcan 3 pollos, enhorabuena. Y a
ver si nos dejamos de este tipo de gastos, ya que estos halcones tienen poca
incidencia en la población de palomas. Otro gasto absurdo, pues 1.935 euros para
realizar una tortilla de patatas gigante o los 4.916 de las clases de hípica para la
guardia urbana o 6.000 euros gastados en dos desfiles de moda o los 11.000 euros
que ha costado la impresión de un libro sobre una exposición en Tecla Sala o los
4.387 euros gastados en la adquisición de 21.600 preservativos, está muy bien hacer
campañas para incentivar el uso de preservativo, pero yo no sé si tiene sentido
regalar tanto preservativo.

…/…

14

En el apartado de gastos inconvenientes, 2.559 euros pagados para la realización de
un cursillo, para que los chavales aprendan a hacer grafitis. Y aquí una reflexión ¿no
se trata precisamente de prevenir esto? Yo creo que de lo que se trata es de hacer
pedagogía para que no haya grafitis, no enseñar a hacerlos. El taller de grafitis lo
llevó a cabo una asociación que se llama “La Kasa para la Raza”, la intención de este
conjunto de artistas, según dice su página web, es incidir con sus esprays y
rotuladores en la calle y espacios públicos, para así conseguir la transformación de la
sociedad, haciendo que, de esta manera, la calle nunca sea la misma, y vaya si lo
consiguen, cuando pasan los chicos del espray, la calle no vuelve a ser la misma, y
todo esto pagado con el dinero de este Ayuntamiento. Eso sí, las multas por
incivismo sin cobrar, el 95,10% de las multas por incivismo impuestas en el año 2012,
están sin cobrar, lo mismo con el 98,36% de las multas de actividades regladas y el
61,67% de las multas de circulación.
Como gastos escandalosos, pues les citaré dos, una subvención de 13.100 euros a la
entidad Wafae para enseñar lengua y cultura árabe, cuando lo que deberían enseñar
es lengua castellana y catalana y las costumbres de aquí. O los 13.000 euros
entregados a una fundación de UGT, que fueron a parar al Frente Nacional de
Trabajadores de Nicaragua, uno de los dos sindicatos de referencia del Presidente y
Comandante Daniel Ortega.
En el apartado de gastos desmesurados, hombre, los 4.130 euros que se llevó el Sr.
Toni Alba por el pregón de las Fiestas de Primavera. O, con un par de bemoles, la
actuación de un tenor en la Diada, que por un par de canciones se llevó 1.512 euros.
O los 1.600 euros pagados a los trabucaires de l’Hospitalet por cinco minutos de
grallada. O los 3.996 euros del catering del concurso de coctelería, los 6.000 que se
le pagaron al Sr. Tirvio por el asesoramiento del programa Primavera de Tapas y por
la guía Assaborint l’Hospitalet.
Un gasto difícil de explicar, pues la adquisición de un local comercial y dos plazas de
aparcamiento en la carretera de Collblanc, el Ayuntamiento se lo compró a
L’Hospitalet 2010 por 795.000 euros, es algo difícil de explicar, ya que inicialmente el
Ayuntamiento era propietario de estas fincas, luego las dio a L’Hospitalet 2010 como
ampliación de capital y luego se las ha vuelto a comprar a la sociedad por menos
dinero, es algo bastante difícil de digerir.
Otro gasto prescindible, los 150.000 euros que este Ayuntamiento ha abonado al
Ayuntamiento de Sant Boi por el servicio de captura, recogida y traslado de animales
de Hospitalet al refugio de Sant Boi. Cuando en el año 2012 se recogieron 200
animales, o sea, cada animal nos ha salido por 750 euros, seguro que hay otras
alternativas más económicas. O los 26.000 euros que se han pagado por capturar,
esterilizar y volver a soltar a 102 gatos de la calle.
Relativo al tema de informes, pues hemos observado la realización de diversos
informes, hemos solicitado copia de alguno de estos informes, pero hasta la fecha no
se nos ha facilitado. Hay uno que nos ha llamado la atención, Bloques Florida, mapa
del conflicto, costó 17.926 euros, según se deduce de este estudio, en los Bloques de
Florida hay un conflicto, así que volvemos a solicitar copia de este estudio, a ver qué
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conflicto hay. O los 950 euros, pagados al Sr. Ángel Lorenzo González García por un
ensayo para la exposición “El Roto/OPS/Rábago Un viaje de mil demonios”, 950
euros pueden parecer, bueno, una cantidad razonable, pero es que el ensayo en
cuestión costó cinco folios, es decir, se pago 190 euros por folio. También hay un
estudio que nos gustaría ver, es el estudio sobre Can Trabal, que costó 11.256 euros,
nos gustaría verlo para ver lo que esta empresa propone para Can Trabal. Y hay
otros dos, “Redacción de estudios previos para la ordenación del área deportiva Mare
de Deu de Bellvitge y Feixa Llarga”, 18.560 euros, y otro estudio para ampliación de
Ikea y Gran Via 2, 21.216 euros, y aquí una reflexión, si son estudios urbanísticos,
para qué narices sirve el ADU, el ADU está para esto ¿no?
Y hablando del ADU, los trabajadores del ADU son unos privilegiados, se les paga el
agua mineral, el café y el té, con un gasto anual de 1.532 euros, es un privilegio que
no tienen el resto de trabajadores de la casa.
Todo esto es un ejemplo de gastos desmesurados, inconvenientes, excesivos y, ya
digo, por todo ello, pues votaremos en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Miren, yo puedo entender que cuando alguien hace análisis
de la acción de gobierno, y seguramente que la cuenta general es un buen momento
para hacerlo, no comparta los objetivos, no comparta la acción de gobierno al ser de
otras fuerzas y que pueden entender de que, en el caso de que gobernaran ellos, lo
harían de otra manera, eso creo que es legítimo y que responde a la lógica
democrática, cuando uno gobierna hace, por un lado, lo que se ha comprometido a
hacer con la ciudadanía, en el momento en el que se presentó a las elecciones, y las
otras fuerzas políticas lo critican porque no se hace lo que ellos habían propuesto,
pero que no cuentas con la mayoría suficiente y con el apoyo ciudadano suficiente,
para poder desarrollar. Hasta aquí la lógica democrática yo creo que funciona.
Lo que es del género estúpido, es hacer tonterías, hacer sonrisas, hacer gracietas, de
cosas que como alguno de ustedes ha dicho, no entienden, pues miren, si no lo
entienden, se lo explicamos, y además siempre que preguntan algo, se lo
explicamos. Y otra cosa que no se puede hacer reiteradamente, porque además a
alguien le puede parecer gracioso, es poner la crítica por la crítica, la crítica fácil, el
chascarrillo, el populismo a todo, a todo, porque a ustedes todo les hace gracia,
sencillamente, porque no lo hacen ustedes.
Miren, hay programas con los que se puede estar de acuerdo o no se puede estar de
acuerdo, yo ya entiendo que el señor de Plataforma no esté de acuerdo con los
programas de cooperación, lo entiendo, el tiene su postura, ese grupo político tiene
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esa postura, creo que el resto de grupos políticos tenemos una postura diferente, ya
está, el defiende la suya y nosotros la nuestra, el considera que no hay que hacer
ningún gasto en cooperación, nosotros consideramos que sí y lo hacemos y,
lamentablemente, no podemos hacer más. Ahora, a partir de ahí, o sea, usted se
dedica a hacer bromitas, Sr. Díez Crespo, de todo aquello que le parece gracioso y
además dice, no, es que no he entendemos, oiga, pues si no lo entiende, lo pregunta,
porque siempre que pregunta se le da respuesta.
Y mire, hay cosas que a usted le pueden parecer de difícil entendimiento, pero es que
hay cosas que no se compran a peso, los garbanzos van a peso, los informes
técnicos no, bueno es como decir, como hay cinco folios, pues tendremos que pagar
a 7,32 el folio, mire, no, eso no va así, porque detrás normalmente hay alguien que
ha estudiado, que tiene una formación, que tiene una capacitación y que, además, se
le supone una capacidad técnica y un reconocimiento que es lo que da luego
prestigio al informe, porque en muchas ocasiones, si los informes que hacemos, y
usted en la última parte de su intervención hacía mención al ADU, hay informe que
encargamos externamente, para que luego ustedes no vengan a decirnos que como
los informes son internos, barremos para casa, oiga, no, pues mire, pedimos un
informe a la Universidad Politécnica, pedimos un informe a un prestigioso despacho
de arquitectos, de abogados, para que ese informe sea ecuánime, para no hacerlo
nosotros. Claro que tenemos profesionales, muy buenos profesionales en esta casa,
pero precisamente, para que ustedes no digan una cosa, hacemos la otra, y tampoco
les parece bien, el problema es que su insatisfacción les lleva a no entender lo que es
la realidad.
Esto es una ciudad, esto es Hospitalet, la segunda ciudad de Cataluña, aquí no
podemos basarnos en el cutrerío, en la estupidez, y estar permanentemente
pendientes de no hacer cosas, por si a ustedes no les parecen bien, pues mire, si no
les parecen bien, lo lamentamos mucho, si usted considera que aquí se comete una
ilegalidad, deje de decir aquí tonterías y váyase al Juzgado y denúncielas, pero lo
que no puede hacer, es poner en cuestión toda una acción de gobierno, porque a
usted no le parezca bien lo que hace este gobierno. Este gobierno, gobierna, lo hace
de manera transparente, mire si lo hace de manera transparente, que usted ha
podido estar un cuarto de hora de intervención, explicando todos los documentos,
facturas, documentación contable, informes, a los cuales se le ha dado absoluto
acceso, absoluta transparencia en eso, cosa que no pueden decir todas las
administraciones, y eso, hoy en día en España, significa que hay unos que gobiernan
más administraciones que otras.
En esta administración, absoluta transparencia, usted tiene acceso, usted no está de
acuerdo con la acción de gobierno, faltaría más, la sorpresa sería lo contrario, pero lo
que no puede hacer es, ni cuestionar la profesionalidad de la gente que trabaja en
este Ayuntamiento, ni puede cuestionar cuáles son la acción de gobierno, porque es
una acción de gobierno a partir de unas elecciones democráticas y de un compromiso
de este gobierno con el electorado, y lo que no puede hacer usted es menoscabar y
“menystenir”, despreciar, la acción que se hace aquí, en cada uno de los programas.
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Mire, a usted le hace mucha gracia ¿no? gastarnos 5.000 euros para que nazcan tres
pollitos, oiga ¿pero usted sabe de lo que está hablando? ¿usted sabe que su
compañero, que tiene sentado a su izquierda, en el Consell de Sostenibilitat votó a
favor de ese programa? Oiga, ¿pero de qué estamos hablando? ¿qué venimos aquí a
hacer circo? Oiga, esto es el Pleno municipal del Ayuntamiento de Hospitalet, les pido
por favor que hagan la crítica que consideren, la crítica política que consideren, y que
defiendan las ideas que ustedes consideren, faltaría más, ese es el juego
democrático, pero no vengan aquí a hacer chascarrillos, no vengan aquí a hacer
demagogia y no vengan aquí a arrastrar por el barro, no al gobierno de la ciudad, a la
ciudad, porque la ciudad no se lo merece.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, molt breument. A veure, jo, ha habido un momento Sr. Díez Crespo, que es que
me he perdido con los importes, yo quiero centrar el tema en que este presupuesto
es de 200 millones de euros, de los cuales los gastos de representación, ya ha
contestado, casi que me ha hecho la intervención la Sra. Clar, no hagan demagogia,
no me hablen de cuatro bocadillos, por el amor de Dios, porque hay muchas veces,
pues mire, un año me parece que salió un tiquet de un supermercado, pues el tiquet
de supermercado, y ustedes lo sabían, porque había un documento contable que lo
decía y había un informe que lo decía, era para una entidad social, porque se tenía
que hacer una aportación para comidas, para limpieza, para demás, y ustedes eso lo
saben y si quieren lo preguntan.
Mire, a mí ya me parece, lo ha dicho el Sr. Belver, me parece indigno de este Pleno,
que usted formule preguntas, se le contestan y llega al Pleno y dice lo que le sale de
las narices, y perdón por la expresión, pero es que yo creo que ya está bien de
tomaduras de pelo en este Pleno. Mire, me habla de los 15.000 preservativos, se le
contesta a usted, precisamente quería hacer mención de una cosa, presentaron las
preguntas, preguntas al Pleno, el 26 de julio, se les podían haber contestado el 26 de
septiembre, estábamos dentro de plazo, hemos querido ser transparentes, se le
contesta el 23 de septiembre, Sr. Díez Crespo, y se le dice: “segons dades del
departament de Salut de la Generalitat, es detecta un increment de la infecció d’VIH,
per relacions sexuals, no protegides, entre homes i dones, i en la població
nouvinguda”, y este Ayuntamiento, pues reparte preservativos, pues sí, y hace todas
aquellas acciones preventivas que considere necesarias.
Mire, quizá me lo tomo un poco a pecho, pero sabe qué pasa, que es que aquí hay
muchos trabajadores, hay más de 1.700 trabajadores, haciendo una función,
prestando un servició directamente a la ciudadanía, lo podemos hacer mejor, lo
podemos hacer peor como gobierno, pero desde luego, estamos dando la cara. Que
ustedes me hablen de partidas de 3.000, de 4.000, de 12.000, bueno, el Sr. Fran
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Belver se lo ha dicho claro, oiga, los informes no van a peso. Pero es que ya no es
eso, mire, las subvenciones, las subvenciones suponen un 2% del presupuesto total
de este Ayuntamiento, estas subvenciones están pasadas todas por una comisión
cualificadora de técnicos, de técnicos, por tanto, hay informes que respaldan el
proyecto que las entidades hacen y estas entidades, Sr. Díez Crespo, usted lo sabe o
lo debería saber, me dirijo más a usted, porque es que me ha ido a lo de las partidas
de los 1.000, los 3.000 y los 4.000, estas entidades prestan una labor social de poder
trobar la convivencia en esta ciudad, o sea, yo creo que no hay ninguna ciudad en
toda la provincia de Barcelona, que tenga una red de entidades sociales que estén
ayudando en este momento, de una forma tremenda, suerte de estas entidades, que
trabajan con el gobierno.
Y oiga, mire, yo no me voy a avergonzar, Sr. Daniel Ordóñez, y lo ha dicho mi
compañero Fran Belver, yo no me voy a avergonzar de la política de cooperación,
estamos hablando de subvenciones para entidades que son de la ciudad, que están
haciendo ayudas a la cooperación, en el aumento de capacitación y promoción
económica, en la capacidad educativa, en resolver problemas y necesidades de
gente que no sabe en este momento tener y no puede tener las oportunidades que
tenemos aquí. Miren, me podría alargar, yo insisto, estamos hablando de un
presupuesto de 200 millones.
Sra. Clar, li agraeixo la seva intervenció, perquè evidentment ha reconegut que el
control al qual se sotmet a les despeses d’atencions protocol·làries, és exhaustiu, és
important, a més a més, no són gratuïtes, tot té un informe. Evidentment, Sr. Ordóñez
y Sr. Díez Crespo, la agenda de los concejales no se la vamos a explicar, porque sólo
faltaría que tuviéramos que darles la agenda de los concejales, que es lo que en
definitiva pretenden, y yo creo que estamos hablando de un presupuesto en el 2012,
que ha destinado para la gente, para nuestros vecinos, más de un 68% de su
presupuesto y que el resto es estructura en equipamientos, estructura,
evidentemente, en ser más próximos a la ciudadanía.
Y mire, Sr. Díez Crespo, si me habla de alquileres de locales, le hablaré de La
Vanguard, La Vanguard ha sido y es, uno de los estandartes de promoción y
formación de la gente, de los vecinos que se han quedado sin ningún tipo de recurso
para poder tirar adelante su vida, y es un alquiler caro, sí, pero es que es un
equipamiento muy caro. Y, todo y así, continuaremos haciendo reformas, porque no
tenemos más remedio, porque nos están, cóm es diu això, ens estan escanyant, des
d’altres administracions, con complicidad con la troica, con Bruselas, con lo que
quiera, pero aquí, y se lo digo, los gobiernos que nos rodean no están pensando en
la solución de la gente, están pensando en justificar unas cuentas, que saben que
nos van a acabar machacando a todos como ciudadanos, pero que, francamente,
bueno, creo que les da igual. Nada más.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Sí, muy brevemente. Sra. Perea, más que nada por una cosa que ha dicho de la
agenda de los concejales, no he entendido que no nos lo diga, porque nosotros la
verdad es que, la agenda tiene un peso relativo, lo que hace cada uno en su vida
privada, que haga lo que quiera, pero sí que cada gasto, porque es dinero público, es
dinero de la ciudad, independientemente de la agenda que tenga un concejal, que a
mí me da igual su agenda, se tiene que justificar, y yo no sé el tiquet ese de
supermercado, yo lo desconozco, pero sí que hay tiquets que no se justifican y,
obviamente, dentro de un presupuesto tan grandísimo, son cantidades que pueden
parecer irrisorias, pero se lo hemos dicho antes y lo decimos además en el tono más
positivo posible, hay que justificar qué personas se benefician de ese gasto y por qué,
sea un euro, sean 100 o sean proyectos enormes, porque no puede ser, porque da
muy mala imagen ver ciertas cosas, da muy mala imagen cuando uno lo ve, ver
ciertas cosas.
Luego, obviamente, como decía el portavoz socialista, nosotros tenemos nuestro
programa y lo hemos dicho siempre, que en momentos de crisis no tenemos que
destinar ni un solo euro, a no ser que sea ayuda humanitaria, a proyectos fuera de
nuestra ciudad, y ustedes a veces nos defienden proyectos como si todo fuese crear
escuelas o crear puestos de trabajo, y no es así muchas veces, vemos proyectos,
como vimos el año pasado, de poner palmeras en Marruecos o nos hemos
encontrado este año, uno sobre la memoria histórica de la alfabetización en
Nicaragua, pues esto no es necesario, ni es una ayuda humanitaria. Entonces
dudamos, dudamos no, aseguramos que para el bien de esta ciudad, no hay
ninguno, y dudamos, porque todo va muchas veces vinculado a asociaciones
ideológicamente suyas, que esto ni siquiera beneficia a la gente de este país, por
tanto, no es como decía el Sr. Salmerón en este caso, ajudar a pobles que pateixen
més, cuando ves esto, aquí no le estás dando ayuda al pueblo de Nicaragua, estás
dándole dinero a una asociación, para un proyecto inconcreto y absolutamente
innecesario hoy en día.
Y otra cosa que hemos querido destacar, dos cosas más para acabar, simplemente,
hay asociaciones que justifican el 90% de la subvención, con una nómina de un
trabajador, de 20.000 euros, 18.000 son esa nómina del trabajador, y esto no puede
ser, esto no puede ser, porque estamos manteniendo a esa persona simplemente,
que no está haciendo o no consideramos que, en muchos casos, estén haciendo
proyecto para la ciudad, no puedes justificar de esa cantidad, el 80% en una nómina.
Y luego le agradecería que nos contestase, simplemente, a las dos preguntas que
hemos hecho, tanto tiquet de aparcamiento y los gastos estos de estos peajes,
simplemente esto.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Clar.
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SRA. CLAR
En primer lloc, en la nostra anterior intervenció se’ns ha oblidat totalment, donar les
gràcies al personal de l’Àrea i molt en concret a la Sra. Isabel Cuenca, que la Sra.
Isabel Cuenca no només fa la seva feina, sinó que es desfà en explicacions i en
atencions i fa que la feina d’aquests regidors que anem a veure la liquidació del
compte general, sigui molt més entenedora, molt més “llevadera” i molt més
accessible, que si n’hi hagués qualsevol altre persona, és una persona que realment
és encantadora i fa molt més fàcil la nostra feina, això en primer lloc.
I, en segon lloc, dir que, des del punt de vista de Convergència i Unió, ens sap greu,
perquè aquest punt de l’Ordre del Dia és força important, nosaltres pensem que la
liquidació del compte general és una de les coses que determinen l’any i ens estem
entretenint en partides concretes, en imports concrets i tal, i estem deixant passar per
alt realment el problema que tenim en aquesta liquidació del compte general, que és
el mateix problema que tenim a l’hora de presentar el pressupost, que aquest
programes no fixen objectius i no fixen maneres de control d’aquests objectius.
Llavors, des de l’oposició és totalment impossible veure el grau de compliment
d’aquests programes i jo crec que l’oposició, el que hauríem de fer a l’hora d’aprovar
o no aprovar el compte general, és això, en funció del compliment dels objectius que
teòricament s’haurien d’haver fixat a l’inici de l’exercici, votar a favor o votar en
contra. Però això és impossible, perquè l’equip de govern no fa la feina com l’hauria
de fer, a l’hora de fer el pressupost, i no és possible fer el seguiment d’aquests
programes i el desenvolupament d’aquests programes, perquè no hi són els imputs
necessaris per poder-ho fer i aquest és el quid de la qüestió a l’hora de liquidar el
compte general. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Díez Crespo.

SR. DÍEZ CRESPO
Sí, yo sólo decir que no pedimos la agenda de los concejales, sólo pedimos algo tan
simple como que expliquen en los tiquets de restaurante de comidas, quien come, por
qué se come y ya está, simplemente eso, que no sea una cena romántica de dos,
para que nos quede claro.
Con relación a lo que ha dicho el Sr. Daniel Ordóñez de Plataforma, pues sí, hay
entidades subvencionadas que adjuntan como gastos las nóminas del titular, las de
su esposa y las de la hija, hombre, es un modo de vida, más que una asociación es
su modo de vida, es una empresa privada.
Y yo personalmente no he venido a hacer un circo, yo sólo le he dado ejemplos
concretos de mala gestión. Hemos dado ejemplos concretos de gastos discutibles,
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absurdos, ilógicos, y yo no sé si es función de este Ayuntamiento hacer una tortilla
gigante, pagar clases de hípica, repartir preservativos o criar pollos de halcón o dar
clases de lengua y cultura árabe, la función de este Ayuntamiento es que todos los
servicios de la ciudad funcionen y ayudar a los más desfavorecidos de esta ciudad y,
sobretodo, gastar con rigor y eso ustedes no lo hacen.

SRA. ALCALDESSA
Sí, ja per anar acabant, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Mire, ya le entraré a usted por la última intervención que ha hecho, mire, niego la
mayor, precisamente si este Ayuntamiento está haciendo algo, es dar la cara. Para
empezar aprueba presupuestos, en segundo lugar, no recorta servicios, y en tercer
lugar, incrementa en ayudas a familias y en el presupuesto 2013, cuando hagamos la
ejecución, lo verán.
Jo entenc, Sra. Clar, que vostè m’insisteixi en la comptabilitat de costos, aquest any
ho ha dit d’una altra manera, però ha vingut a dir el mateix que diu cada any, que és
el que diu el Sr. Interventor, que no el vull anomenar, perquè ja queda reflectida a
dintre del compte general, la seva opinió i, per tant, queda clar. Anem a veure,
comptabilitat de costos no hi ha cap ajuntament que en tingui, perquè suposa una
estructura, més enllà del de Barcelona, estem parlant d’una ciutat, la segona ciutat
d’Espanya, comptabilitat de costos no en té ningú, perquè t’exigeix una estructura a
nivell administratiu, molt, molt, molt important. Això no vol dir que no hi hagin
objectius, evidentment aquest govern té els objectius que expressa en el seu pla
d’actuació municipal i que desenvolupa al llarg de tots els quatre anys d’exercicis.
Miri, insisteixo, nosaltres hem aprovat, tot i el dèficit, un pressupost, l’estem
executant, realment estem preocupats, perquè la situació és molt complicada i no
veiem que hi hagin resultats positius, ni propostes positives, per part de les altres
administracions, podem entendre que la Generalitat té un dèficit, l’Ajuntament, en
aquest moment, fa 15 dies tenia un deute amb la Generalitat, vull dir, la Generalitat
tenia un deute amb l’Ajuntament, de 15 milions d’euros, això suposa, ni més, ni
menys, una despesa directa al ciutadà, perquè hem de disposar d’operacions de
tresoreria, que potser no ens caldria. Per tant, jo sé que vostè és curosa i prudent i ho
ha estat, però a l’hora de veure l’acció que ha fet la Generalitat, doncs en aquelles
polítiques que hem donat, que hem predominat nosaltres, com a govern d’esquerres
que som, que són polítiques socials, que és educació, que és promoció econòmica, la
Generalitat creiem que no ha estat a l’alçada i estem, bé, estem francament
preocupats.
Mire, yo, Sr. Ordóñez, usted me pregunta por los tiquets de aparcamiento, bueno,
pues va, se lo voy a contestar. Vamos a ver, este Ayuntamiento tiene un plan de
ajuste que le supone una reducción, es que estamos hablando del importe que
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hablamos, que aquí no lo tengo, pero es que en relación a 200 millones, pero no
quiero dejar de decirlo, este Ayuntamiento tiene un plan de ajuste que le requiere una
disminución en el capítulo 1, el capítulo 1, hasta hace poco tiempo, un año
aproximadamente o dos, si no recuerdo mal, teníamos dos personas, dos
conductores que podían…, y en este momento tenemos uno, qué pasa, pues que los
concejales nos movemos, vamos con transporte público muchas veces, el taxi es un
transporte público.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, s’ha acabat el temps.

SRA. PEREA
Luego se lo cuento.

SRA. ALCALDESSA
Passaríem a la següent Comissió Informativa. Sra. Secretària

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER RATIFICAR EL CONVENI SIGNAT EL DIA 10-07-2013
ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO, LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, PER A LA REHABILITACIÓ
DELS BARRIS DE GORNAL, BELLVITGE, SANT JOSEP, LES PLANES, SANTA
EULÀLIA I LA TORRASSA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I DESIGNAR ELS
REPRESENTANTS MUNICIPALS A LA COMISSIÓ MIXTA. (AERI-2013)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació i, per
tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que de conformitat amb el Reial Decret 1313/2010, de 20 d’octubre, pel que es
reestructuren els Departaments Ministerials correspon al Ministerio de Fomento, en
l'àmbit de les competències de l'Administració General de l'Estat, la proposta i execució
de la política del Govern en matèria d'accés a l'habitatge, edificació, urbanisme, sòl i
arquitectura, així com la planificació i programació de les corresponents inversions
relatives a aquestes matèries; havent estat aquestes competències anteriorment
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atribuïdes al Ministerio de Vivienda.
ATÈS que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria d'habitatge,
de conformitat amb el que disposa l'article 137 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya,
assumint la Generalitat al territori de Catalunya les competències en matèria de política
d'habitatge.
ATÈS que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat assumeix les competències
recollides a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
concretament en el seu art. 25 on a I'apartat d) estableix com competències
municipals les relatives, entre d'altres, a l'ordenació, gestió, execució i disciplina
urbanística, promoció i gestió d'habitatges.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament va ratificar en la sessió del 4 de març de 2008 el
conveni signat entre el Ministerio de Vivienda, la Generalitat de Catalunya i els
Ajuntaments de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació de barris de
la província de Barcelona, inclòs el barri de Sant-Badal de Barcelona i els barris de
Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia i La Torrassa de L’Hospitalet de Llobregat
en data 11 de febrer de 2008.
ATÈS que el Ple de l’ajuntament va ratificar en la sessió del 24 de novembre de 2009
el conveni signat entre el Ministerio de Vivienda, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació dels barris de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulàlia, La Torrassa i Les Planes de L’Hospitalet de
Llobregat en data 28 d’octubre de 2009.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament va ratificar en la sessió del 27 de juliol de 2010 el
conveni signat entre el Ministerio de Vivienda, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació dels barris de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulàlia, La Torrassa i Les Planes de L’Hospitalet de
Llobregat en data 13 de juliol de 2010.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament va ratificar en la sessió del 29 de novembre de 2011
el conveni signat entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació dels barris de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulàlia, La Torrassa i Les Planes de L’Hospitalet de
Llobregat en data 8 de novembre de 2011.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament va aprovar en la sessió del 18 de desembre de 2012
el conveni a signar entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació dels barris de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Les Planes, Santa Eulàlia i La Torrassa de L’Hospitalet de
Llobregat.
ATÈS que les raons i motius pels quals es van realitzar els convenis esmentats
persisteixen i es considera que s’ha de continuar amb la tasca de rehabilitació dels
barris i atès que es manté la voluntat de totes tres administracions implicades
d’establir un marc de col·laboració entre les mateixes, així com fixar l’aportació del
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Ministerio de Fomento, per al complet i correcte desenvolupament dels programes
d’intervenció als barris.
ATÈS que pels motius esmentats a l’anterior paràgraf, el dia 10 de juliol de 2013 es
va signar un nou conveni entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació dels barris de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Les Planes, Santa Eulàlia i La Torrassa de L’Hospitalet de
Llobregat.
VIST l’informe jurídic emès per la Secretaria General del Ple de l’Ajuntament en data 16
de setembre de 2013 (L’H 23/2013).
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència i Economia,
PRIMER.- RATIFICAR en tots els seus punts i els seus annexes el conveni signat el
dia 10 de juliol de 2013 entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació dels barris de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Les Planes, Santa Eulàlia i La Torrassa de L’Hospitalet de
Llobregat, que copiat literalment diu:

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE
FOMENTO,
LA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA Y EL AYUNTAMIENTO DE
HOSPITALET DE LLOBREGAT, PARA LA
REHABILITACIÓN DE LOS BARRIOS DE
GORNAL, BELLVITGE, SANT JOSEP, LES
PLANES,
SANTA
EULALIA
Y
LA
TORRASSA
DE
HOSPITALET
DE
LLOBREGAT.
En Madrid, 10 de julio de 2013

CONVENI ENTRE EL MINISTERIO DE
FOMENTO, LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, PER A
LA REHABILITACIÓ DELS BARRIS DE
GORNAL, BELLVITGE, SANT JOSEP,
LES PLANES, SANTA EULALIA I LA
TORRASSA DE L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
A Madrid, 10 de juliol de 2013

REUNIDOS
De una parte,
…(En el convenio firmado figuran los datos
de los representantes de las tres
administraciones firmantes del convenio)…

REUNITS
D’una part,
...(Al conveni signat figuren les dades dels
representants de les tres administracions
signants del conveni)...

Las partes se reconocen recíprocamente en
la calidad en que cada una interviene, con
capacidad
legal
necesaria
para
el
otorgamiento de este Acuerdo y a tal efecto

Les parts es reconeixen recíprocament en
la qualitat amb què cada una intervé, amb
capacitat
legal necessària per
a
l'atorgament d'aquest Acord i a l'efecte

EXPONEN

EXPOSEN
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Primero.- Que el Ministerio de Fomento , en
virtud del Real Decreto 1823/2011, de 21 de
diciembre, por el que se reestructuran los
Departamentos Ministeriales, actúa por razón
de la competencia exclusiva que el artículo
149.1.13ª de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de bases y coordinación
de la planificación general de la actividad
económica.

Primer.- Que el Ministeri de Foment, en
virtut del Reial Decret 1823/2011, de 21 de
desembre pel que es reestructuren els
Departaments Ministerials, actua per raó de
la competència exclusiva que l'article
149.1.13ª de la Constitució Espanyola
atribueix a l'Estat en matèria de bases i
coordinació de la planificació general de
l'activitat econòmica.

De conformidad con el Real Decreto 452/2012,
de 5 de marzo, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de
Fomento y se modifica el Real Decreto
1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales corresponde al
Ministerio de Fomento, en el ámbito de las
competencias de la Administración General
del Estado, la propuesta y ejecución de la
política del Gobierno en materia de acceso a la
vivienda, edificación, urbanismo, suelo y
arquitectura, así como de la planificación y
programación de las
correspondientes
inversiones relativas a estas materias.

De conformitat amb el Reial Decret
452/2012, de 5 de març, pel que es
desenvolupa l’estructura orgànica bàsica
del Ministeri de Foment, i es modifica el
Reial Decreto 1887/2011, de 30 de
desembre pel que s’estableix l’estructura
orgànica bàsica dels Departaments
Ministerials correspon al Ministerio de
Fomento, en l'àmbit de les competències de
l'Administració General de l'Estat, la
proposta i execució de la política del
Govern en matèria d'accés a l'habitatge,
edificació, urbanisme, sòl i arquitectura, així
com la planificació i programació de les
corresponents inversions relatives a
aquestes matèries.

Asimismo y conforme al artículo 10 del Real
Decreto 452/2012, de 5 de marzo, a la
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo le corresponde entre otras funciones la
gestión de convenios específicos con las
Administraciones
públicas
para
la
rehabilitación de barrios en proceso de
degradación.
Segundo.- La Generalitat de Cataluña tiene
competencia exclusiva en materia de vivienda,
de acuerdo con lo que dispone el artículo 137
del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
asumiendo la Generalitat en el territorio de
Cataluña las competencias en materia de
política de vivienda.

Així mateix i conforme a l'article 10 del Reial
Decret 452/2012, de 5 de març, a la
Direcció General de Arquitectura, Vivienda
y Suelo li correspon entre altres funcions la
gestió de convenis específics amb les
Administracions públiques per a la
rehabilitació de barris en procés de
degradació.
Segon.- La Generalitat de Catalunya té
competència
exclusiva
en
matèria
d’habitatge, d’acord amb el que disposa
l'article 137 de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya, assumint la Generalitat al
territori de Catalunya les competències en
matèria de política d’habitatge.

Tercero.- El Ayuntamiento de Hospitalet de
Llobregat,
asume
las
competencias Tercer.- L'Ajuntament de l'Hospitalet de
recogidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Llobregat, assumeix les competències
reguladora de las Bases del Régimen Local, recollides a la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
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concretamente en su art. 25, el apartado d)
del cual establece como competencias
municipales las relativas, entre otras, en la
ordenación, gestión, ejecución y disciplina
urbanística, promoción y gestión de vivienda.
Cuarto.- Que en fecha 11 de febrero de 2008
se incluyó en el Convenio suscrito, entre el
extinto Ministerio de Vivienda, la Generalitat
de Cataluña y los ayuntamientos de
Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat, para la
rehabilitación de Barrios de la provincia de
Barcelona, el “Proyecto de rehabilitación
integral de los ámbitos espaciales de los
barrios de Gornal, Bellvitge, Sant Josep,
Santa Eulalia y La Torrasa de l'Hospitalet
de
Llobregat”
comprendiendo
las
actuaciones de adecuación de la estructura
de los edificios, de elementos comunes y
viviendas, así como la dotación de
ascensores.
La rehabilitación integral de los barrios deriva
de la repercusión de las molestias sufridas
por los trabajos de la construcción de la línea
ferroviaria de alta velocidad, que han
comportado, aun las medidas correctoras
aplicadas, una afectación sobre los parques
edificados próximos a les obras. En buena
parte de los casos, estos tejidos urbanos ya
presentaban factores que aconsejaban
intervenciones de rehabilitación y reforma,
que con la incidencia de las obras de
implantación de la línea de alta velocidad se
han hecho más necesarias e irretrasables.

Quinto.- El programa de intervención
aprobado define como Áreas especiales de
Rehabilitación Integral, los barrios de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia, Las
Planas y La Torrasa de l'Hospitalet de
Llobregat. En las áreas citadas se proponen
ayudas de carácter extraordinario y global
que cubran el conjunto de necesidades de
rehabilitación estructural y funcional de
viviendas y edificios de las familias
residentes en las zonas el ámbito de las

reguladora de les Bases del Règim Local,
concretament al seu art. 25, l’apartat d)
del qual estableix com competències
municipals les relatives, entre altres, a
l'ordenació, gestió, execució i disciplina
urbanística, promoció i gestió d’habitatges.
Quart.- Que en data 11 de febrer de 2008
es va incloure al Conveni subscrit, entre el
desaparegut Ministerio de Vivienda, la
Generalitat de Catalunya i els ajuntaments
de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat,
per a la rehabilitació de Barris de la
província de Barcelona, el “Projecte de
rehabilitació integral dels àmbits
espacials dels barris de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia i La
Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat”
comprenent les actuacions d’adequació de
l'estructura dels edificis, d'elements
comuns i habitatges, així com la dotació
d'ascensors.
La rehabilitació integral dels barris deriva
de la repercussió de les molèsties sofertes
pels treballs de la construcció de la línia
ferroviària d'alta velocitat, que han
comportat,
malgrat
les
mesures
correctores aplicades, una afectació sobre
els parcs edificats pròxims a les obres. En
bona part dels casos, aquests teixits
urbans ja presentaven factors que
aconsellaven
intervencions
de
rehabilitació i reforma, que amb la
incidència de les obres d'implantació de la
línia d'alta velocitat, es van fer més
necessàries i inajornables.
Cinquè.- El programa d'intervenció
aprovat defineix com Àrees especials de
Rehabilitació Integral, els barris de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia, Les
Planes i La Torrassa de l'Hospitalet de
Llobregat. En les àrees citades es
proposen ajuts de caràcter extraordinari i
global que cobreixin el conjunt de
necessitats de rehabilitació estructural i
funcional d’habitatges i edificis de les
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cuales se incorpora en el convenio por
ANEXO NÚMERO III, y que han sido
afectadas por las obras de implantación de la
línea ferroviaria de alta velocidad.

famílies residents en les zones l'àmbit de
les quals s'incorpora al conveni per
ANNEX NÚMERO III, i que han estat
afectades per les obres d'implantació de la
línia ferroviària d'alta velocitat.

Sexto.- Es voluntad de las Administraciones
implicadas, establecer un marco de Sisè.- És voluntat de les Administracions
colaboración entre las mismas.
implicades,
establir
un
marc
de
col·laboració entre aquestes.
Séptimo.- Para el presente año 2013, la Ley
17/2012, de 27 de diciembre, de Setè.- Per al present any 2013, la Llei de
Presupuestos Generales del Estado para el 17/2012, de 27 de desembre, de
año
2013,
recoge
el
subconcepto Pressupostos Generals de l'Estat per a
presupuestario
17.09.261N.750.12 l’any 2013, recull el subconcepte
17.09.261N.750.12
Remodelación Barrios de L'Hospitalet, pressupostari
dotado con UN MILLON DE EUROS Remodelació Barris de L'Hospitalet, dotat
(1.000.000 €).
amb UN MILIÓ D'EUROS (1.000.000 €).
Octavo.- Atendiendo a lo que se ha
expuesto, las partes acuerdan subscribir este
Convenio de Colaboración para el desarrollo
de las actuaciones de rehabilitación a los
barrios de Gornal, Bellvitge, Sant Josep,
Santa Eulalia, La Torrasa y Les Planes de
l'Hospitalet de Llobregat, que se regirá de
conformidad con las siguientes

Vuitè.- Atenent al que s'ha exposat, les
parts acorden subscriure aquest Conveni
de Col·laboració per al desenvolupament
de les actuacions de rehabilitació als
barris de Gornal, Bellvitge, Sant Josep,
Santa Eulalia, La Torrassa i Les Planes de
l'Hospitalet de Llobregat, que es regirà de
conformitat amb les següents
CLÀUSULES

CLAUSULAS

PRIMERA. – OBJECTE

PRIMERA. – OBJETO

El present Conveni de Col·laboració té per
objecte l'aplicació de la concessió directa
d'una subvenció nominativa pel Ministeri
de Foment a la Generalitat de Catalunya,
a realitzar durant l'any 2013, per un import
d’ UN MILIÓ D’EUROS (1.000.000 €),
amb càrrec a l'aplicació pressupostària
17.09.261N.750.12
dels
vigents
Pressuposts Generals de l'Estat, destinada
a finançar les actuacions necessàries per
a la rehabilitació als barris de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia, La
Torrasa i Les Planes de l'Hospitalet de
Llobregat.
SEGONA.
ACTUACIONS
A
DESENVOLUPAR.

El presente Convenio de Colaboración tiene
por objeto la aplicación de la concesión
directa de una subvención nominativa por el
Ministerio de Fomento a la Generalitat de
Cataluña, a realizar durante el año 2013, por
un importe de UN MILLON DE EUROS
(1.000.000 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria 17.09.261N.750.12 de los
vigentes Presupuestos Generales del Estado,
destinada a financiar las actuaciones
necesarias para la rehabilitación a los barrios
de Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa
Eulalia, La Torrasa y Las Planas de
Hospitalet de Llobregat.

A efectes del degut compliment de l'objecte
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SEGUNDA.
DESARROLLAR.

ACTUACIONES

A del present Conveni de col·laboració, es
realitzaran
les
següents
actuacions
conforme a l'establert a ANNEX NÚMERO
A efectos del debido cumplimiento del objeto I.
del presente Convenio de colaboración, se
realizaran las siguientes actuaciones conforme El seu desenvolupament i execució
a lo establecido en el ANEXO NÚMERO I.
comporta el pressupost de finançament
conforme a l'establert a l’ANNEX NÚMERO
Su desarrollo y ejecución comporta el II.
presupuesto de financiación conforme a lo
establecido en el ANEXO NÚMERO II.
TERCERA. – ABONAMENT DE LES
APORTACIONS DEL MINISTERI
TERCERA.
ABONO
DE
LAS
APORTACIONES DEL MINISTERIO
L’abonament de la subvenció per part del
Ministeri de Foment, es realitzarà a la
El abono de la subvención por parte del Comunitat Autònoma i com cessionari a
Ministerio de Fomento se realizará a la l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Comunidad Autónoma y como cesionario al
Ayuntamiento de L`Hospitalet de Llobregat.
El primer 50% de la subvenció (500.000,00
€) s’abonarà un cop signat el present
El primer 50% de la subvención (500.000,00 Conveni, prèvia justificació de les despeses
€) se abonará una vez firmado el presente hagudes corresponents a l’esmentat import.
Convenio, previa justificación de los gastos
habidos correspondientes a dicho importe.
El 50% restant (500.000,00 €) s’abonarà
prèvia justificació del 100% dels fons
El 50% restante (500.000,00 €) se abonará corresponents a l’import establert en el
previa justificación del 100% de los fondos present Conveni.
correspondientes al importe establecido en el
presente Convenio.
QUARTA.
JUSTIFICACIÓ
I
CUARTA.
JUSTIFICACIÓN
Y REINTEGRAMENT.
REINTEGRO.
Els fons públics rebuts es destinaran a les
Los fondos públicos recibidos se destinaran a finalitats del present Conveni, i serà
las finalidades del presente Convenio, y será obligatòria la justificació de les subvencions
obligatoria la justificación de las subvenciones concedides, mitjançant certificat expedit i
concedidas, mediante certificado expedido y firmat per autoritat competent, aportant en
firmado por autoridad competente, aportando el seu cas la relació de beneficiaris, i se
en su caso la relación de beneficiarios, y se sotmetran a les actuacions de comprovació
someterán a las actuaciones de comprobación de les condicions establertes.
de las condiciones establecidas.
En el supòsit d'incompliment dels requisits i
En el supuesto de incumplimiento de los obligacions establertes per a la concessió
requisitos y obligaciones establecidas para la de les subvencions, es procedirà al
concesión de las subvenciones, se procederá reintegrament dels fons percebuts.
al reintegro de los fondos percibidos.
Els ajuts objecte del present Acord estaran
Las ayudas objeto del presente Acuerdo sotmesos a les disposicions contingudes en
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estarán sometidas a las disposiciones
contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y su
Reglamento aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.
QUINTA.
GESTIÓN
ACTUACIONES.

DE

la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i el seu Reglament
aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol.

CINQUENA. LAS ACTUACIONS.

GESTIÓ

DE

LES

La gestió de les actuacions a
desenvolupar als barris de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia, La
Torrassa i Les Planes de l'Hospitalet de
Llobregat serà a càrrec de l'Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat.

La gestión de las actuaciones a desarrollar
en los barrios de Gornal, Bellvitge, Sant
Josep, Santa Eulalia, La Torrasa y Las
Planas de l'Hospitalet de Llobregat será a
cargo del Ayuntamiento de Hospitalet de
Llobregat.
L'atenció i gestió dels ajuts es durà a
terme des de l'Oficina Local d’Habitatge
La atención y gestión de las ayudas se de forma individual i personalitzat als
llevara a término desde la Oficina Local de ciutadans
i
residents
de
l'àmbit
Vivienda de forma individual y personalizada d'intervenció.
a los ciudadanos y residentes del ámbito de
intervención.
Les finques incloses a l’àmbit d’intervenció
es concreten a l’ANNEX III del present
Las fincas incluidas en el ámbito de conveni.
intervención se concretan en el ANEXO III
del presente convenio
El personal comptarà amb l'experiència
adequada per aconseguir la major eficàcia
El personal contará con la experiencia en el tràmit i seguiment de les actuacions
adecuada para conseguir la mayor eficacia a realitzar.
en el trámite y seguimiento de las
actuaciones a realizar.
La subvenció del Ministeri podrà dedicarse a finançar fins a un 50% del cost de
La subvención del Ministerio podrá dedicarse l'esmentada oficina.
a financiar hasta un 50% del coste de la
SISENA. - COMISSIÓ DE SEGUIMENT
citada oficina.
SEXTA. - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

Pel seguiment de les actuacions previstes
al present conveni es crearà, si s’escau,
Para el seguimiento de las actuaciones una Comissió Mixta composta de la
previstas en el presente convenio se creará, següent manera:
si corresponde, una Comisión Mixta
compuesta de la siguiente manera:
 Administració General de l'Estat: Es
designaran quatre representants; un
 Administración General del Estado: Se
d'ells el Delegat del Govern en la
designaran cuatro representantes; uno de
Comunitat Autònoma de Catalunya i
ellos el Delegado del Gobierno en la
tres representants del Ministerio de
Comunidad Autónoma de Cataluña y tres
Fomento.
representantes
del
Ministerio
de  Generalitat
de
Catalunya:
Es
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Fomento.
designaran dos representants.
Generalitat de Cataluña: Se designaran  Ajuntament
de
L'Hospitalet
de
dos representantes.
Llobregat:
Es
designaran
dos
 Ayuntamiento
de
L'Hospitalet
de
representants.
Llobregat:
Se
designaran
dos
representantes.
Presidirà la Comissió un representant del
Ministerio de Fomento, el vot del qual serà
Presidirá la Comisión un representante del qualificat a efectes decisoris.
Ministerio de Fomento, el voto del cual será
calificado a efectos decisorios.
La participació de les diferents Institucions
s'haurà de fer constar en quanta
La
participación
de
las
diferentes informació pública s'editi i, en particular,als
Instituciones deberá hacerse constar en cartells exteriors, descriptius de les obres
cuanta información pública se edite y, en de rehabilitació als barris de Gornal,
particular, a los carteles exteriores, Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia, La
descriptivos de las obras de rehabilitación a Torrassa i Les Planes de l'Hospitalet de
los barrios de Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Llobregat, en els quals figuri l'import de la
Santa Eulalia, La Torrasa y Les Planes de subvenció aportada pel Ministerio de
l'Hospitalet de Llobregat, en los cuales figure Fomento.
el importe de la subvención aportada por el
Ministerio de Fomento.
SETENA.- INFORMACIÓ PÚBLICA DE
L'ACTUACIÓ
SEPTIMA.- INFORMACIÓN PÚBLICA DE
LA ACTUACIÓN.
Amb la finalitat d'informar l'opinió pública,
les parts signants es comprometen a:
Con la finalidad de informar la opinión pública,
las partes firmantes se comprometen a:
 La inclusió de forma visible, de la
imatge
corporativa
en
cartells
 La inclusión de forma visible, de la
exteriors, mitjançant la instal·lació de
imagen corporativa en carteles exteriores,
cartells informatius a la zona
mediante la instalación de carteles
d'actuació, aprovades per la Comissió
informativos en la zona de actuación,
de seguiment.
aprobadas
por
la
Comisión
de  La participació conjunta i informació
seguimiento.
sobre quants actes públics, tant en
 La participación conjunta e información
l'inici, en l'execució com al final del
sobre cuántos actos públicos, tanto en el
present acord es realitzin, per al qual
inicio, en la ejecución como en el final del
es comuniquin fefaentment amb
presente acuerdo se realicen, para lo cual
l'antelació necessària per garantir
se comuniquen fehacientemente con la
l'assistència de representants de les
antelación necesaria para garantizar la
parts signants.
asistencia de representantes de las  La
instal·lació
de
plaques
partes firmantes.
commemoratives permanents en les
 La instalación de placas conmemorativas
infraestructures
realitzades,
permanentes en les infraestructuras
accessibles al públic en general, que
realizadas, accesibles al público en
s'autoritzin per la Comissió de
general, que se autoricen por la Comisión
seguiment.
de seguimiento.
 La comunicació d'accions dirigides als
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La comunicación de acciones dirigidas a
los medios de comunicación (prensa,
radio, televisión, páginas Web, etc.)
habrá de indicar en todo caso la
participación de las tres administraciones
firmantes.

mitjans de comunicació (premsa,
radio, televisió, pàgines Web, etc.)
haurà d’indicar en tot cas la
participació de les tres administracions
signants.

OCTAVA.- INCOMPATIBILIDADES.

VUITENA.- INCOMPATIBILITATS

No existe incompatibilidad con otras
subvenciones, ayuda, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración Pública o Ente
público o privado, nacional, de la Unión
Europea o de Organismos Internacionales.
Siempre que no sea superado el coste de la
actividad subvencionada conforme a lo
establecido en el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

No existeix incompatibilitat amb altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de
qualssevol Administracions Públiques o
Ens públics o privats, nacionals, de la
Unió
Europea
o
d'Organismes
Internacionals. Sempre que no sigui
superat el cost de l'activitat subvencionada
conforme a l'establert a l'article 19.3 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.

NOVENA. – DURACIÓN.

NOVENA. – DURADA

El periodo de vigencia del presente Convenio El període de vigència del present Conveni
se extiende desde la fecha de su suscripción s’estén des de la data de subscripció
hasta el 31 de diciembre de 2013.
d’aquest fins el 31 de desembre de 2013.
No obstante, podrá ser objeto de prórroga,
siempre que esta se formalice entre las partes
mediante la firma del correspondiente Acuerdo
de prórroga. La tramitación de la prórroga
habrá de ser comunicada a la Comisión
Delegada del Gobierno para Política
Autonómica con antelación a la fecha de
expiración del convenio, a fin de se puedan
constatar las circunstancias previstas en el
apartado séptimo del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 2 de marzo de 1990.
DÉCIMA.
RÉGIMEN
JURÍDICO
APLICABLE.
El presente Convenio tiene naturaleza jurídica
administrativa y se celebra al amparo de lo
previsto en los artículos 22.2.a y 28 de la Ley
38/2003, de 17 de diciembre, General de
Subvenciones y el art. 65 de su Reglamento
de desarrollo aplicándose este texto legal para
resolver las dudas y lagunas en la aplicación e

No obstant això, podrà ser objecte de
pròrroga, sempre que aquesta es formalitzi
entre les parts mitjançant la firma del
corresponent Acord de pròrroga. La
tramitació de la pròrroga haurà de ser
comunicada a la Comissió Delegada del
Govern per a Política Autonòmica amb
antelació a la data d'expiració del conveni, a
fi
que
es
puguin
constatar
les
circumstàncies previstes en l'apartat setè
de l'Acord de Consell de Ministres de 2 de
març de 1990.
DESENA. - RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
El present Conveni té naturalesa jurídica
administrativa i es celebra a l'empara del
previst als articles 22.2.a i 28 de la Llei
38/2003, de 17 de desembre, General de
Subvencions i l'art. 65 del seu Reglament
de desenvolupament, aplicant-se aquest
text legal per resoldre els dubtes i llacunes
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interpretación de las claúsulas del Convenio.

en l'aplicació i interpretació de les clàusules
del Conveni.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en
la interpretación y cumplimiento del presente
Convenio, que no hayan podido ser resueltos
por la Comisión Mixta, prevista en la cláusula
sexta, serán resueltas de conformidad con la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir
en la interpretació i compliment, del present
Conveni, que no hagin pogut ser resoltes
per la Comissió Mixta, prevista en la
clàusula sisena, seran resoltes de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció
En prueba de conformidad con lo que precede, Contenciós-Administrativa.
los comparecientes lo firman en el lugar y
fecha indicados en su encabezamiento.
En prova de conformitat amb el que
precedeix, els compareixents el firmen en el
…(En el convenio figuran las firmas de los lloc i data indicats en el seu encapçalament.
representantes de las tres administraciones
firmantes)…
...(Al conveni figuren les signatures dels
representants de les tres administracions
signants)...
ANEXO NÚMERO I

ANNEX NÚMERO I

CONTENIDO DE LAS ACTUACIONES A CONTINGUT DE LES ACTUACIONS A
DESARROLLAR.
DESENVOLUPAR.
REHABILITACIÓN.
1.

REHABILITACIÓ.

Actuaciones a desarrollar.

1. Actuacions a desenvolupar .

Las actuaciones a desarrollar en el marco de Les actuacions a desenvolupar dins del
la rehabilitación son las siguientes:
marc de la rehabilitació són les següents:





La ejecución de actuaciones que afectan 
a la estructura de los edificios destinados
a viviendas, adecuación de elementos
comunes
de
fachadas,
cubiertas,
dotaciones de ascensores.
Adecuación de las viviendas.

Adecuación de los locales comerciales 
para hacerlos accesibles.

2. Alcance
desarrollar.

de

las

actuaciones

L’execució d’actuacions que afecten a
l’estructura dels edificis destinats a
habitatges,
adequació d’elements
comuns de façanes, cobertes ,
dotacions d’ascensors.
Adequació dels habitatges.
Adequació de locals comercials per
fer-los accessibles.

a 2. Abast
de
les
desenvolupar.

a) La ejecución de actuaciones que
afecten a los edificios relacionados
anteriormente subvencionaran:

actuacions

a

a) L’execució
d’actuacions
que
afecten als edificis relacionades
anteriorment subvencionaran:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Deficiencias constructivas
Patologías estructurales
Instalaciones comunitarias
Accesibilidad
Aislamiento térmico
Sostenibilidad
Actuaciones en espacios interiores
comunitarios
Actuaciones
en
espacios
exteriores comunitarios.

b) La ejecución de actuaciones que
afecten a las viviendas relacionadas
anteriormente subvencionaran :
•
•
•
•
•

Instalaciones
Renovación integral de cocina y/o
baño ( sin electrodomésticos)
Accesibilidad
Mínimos de habitabilidad
Aislamiento térmico

c) La ejecución de actuaciones que
afecten a los locales comerciales
anteriormente subvencionaran:
•

3.

Supresión
de
barreras
arquitectónicas, en concreto las
obras para adaptar el acceso del
local desde la vía pública a su
interior.

Cuantía subvencionada por actuación.
a) Las obras de rehabilitación de edificios
destinados
a
viviendas
se
subvencionaran hasta un límite de
SEIS MIL EUROS (6.000,00€) por
vivienda y/o local. Dentro de éste
límite se subvencionará en un
porcentaje del 50% el coste de la
obra, el 100% del coste del preceptivo
Informe Técnico del Edificio (ITE), el
100% del proyecto de ejecución, y las
correspondientes a las cantidades
abonadas por tasas municipales de

•
•
•
•
•
•
•

Deficiències constructives
Patologies estructurals
Instal·lacions comunitàries
Accessibilitat
Aïllament tèrmic
Sostenibilitat
Actuacions en espais interiors
comunitaris
• Actuacions en espais exteriors
comunitaris

b) L’execució
d’actuacions
que
afecten als habitatges relacionades
anteriorment subvencionaran:
• Instal·lacions
• Renovació integral cuina i/o bany
(sense electrodomèstics)
• Accessibilitat
• Mínims d’habitabilitat
• Aïllament tèrmic
c) L’execució
d’actuacions
que
afecten als locals comercials
relacionades
anteriorment
subvencionaran:
• Supressió
de
barreres
arquitectòniques, en concret, les
obres per adaptar l’accés del local
des de la via pública al seu
interior.
3. Quantia
actuació.

subvencionada

per

a)
Les obres de rehabilitació
d’edificis destinats a habitatges es
subvencionaran fins a un límit de
SIS MIL EUROS (6.000,00€) per
habitatge i/o local. Dins d’aquest
límit es subvencionarà en un
percentatge del 50% el cost de
l’obra, el 100% del cost del
preceptiu Informe Tècnic d’Edifici
(ITE), el 100% del projecte
d’execució, i les corresponents a
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obra e ICIO, en caso que no concurra
un supuesto de exención. La
subvención se hará efectiva siempre y
cuando
resulten
debidamente
acreditados los pagos efectuados,
mediante la aportación de la
correspondiente factura y recibo de
pago y no se hayan agotado los
fondos asignados en la partida
presupuestaria aprobada al efecto.
b) Las obras de rehabilitación y reforma
de interiores de vivienda, se
subvencionaran hasta el límite de
TRES MIL EUROS (3.000,00€) por
vivienda. Dentro de éste límite se
subvencionará en un porcentaje del
30% el coste de la obra, el 100% del
proyecto de ejecución, si corresponde,
y las correspondientes a las
cantidades abonadas por tasas
municipales de obra e ICIO, en caso
que no concurra un supuesto de
exención. La subvención se hará
efectiva siempre y cuando resulten
debidamente acreditados los pagos
efectuados, mediante la aportación de
la correspondiente factura y recibo de
pago y no se hayan agotado los
fondos asignados en la partida
presupuestaria aprobada al efecto.

c) Las obras de supresión de barreras
arquitectónicas, para el acceso al
interior de locales comerciales se
subvencionaran hasta un límite de
DOS MIL EUROS (2.000,00 €). Dentro
de éste límite se subvencionaran las
obras para adaptar el acceso del local
desde la vía pública a su interior en un
porcentaje del 30% el coste de la obra
por local comercial, el 100% del
proyecto de ejecución, si corresponde,
y las correspondientes a las
cantidades abonadas por tasas
municipales de obra e ICIO, en caso

les quantitats abonades per taxes
municipals d’obra i ICIO, en cas
que no concorri un supòsit
d’exempció. La subvenció es farà
efectiva sempre i quan resultin
degudament
acreditats
els
pagaments efectuats, mitjançant
l’aportació de la corresponent
factura i rebut de pagament i no
s’hagin esgotat els fons assignats a
la partida pressupostària aprovada
a l’efecte.
b)

Les obres de rehabilitació i reforma
d’interiors
d’habitatge,
es
subvencionaran fins a un límit de
TRES MIL EUROS (3.000,00 €) per
habitatge. Dins d’aquest límit es
subvencionarà en un percentatge
del 30% el cost de l’obra, el 100%
del projecte d’execució, si s’escau, i
les corresponents a les quantitats
abonades per taxes municipals
d’obra i ICIO, en cas que no
concorri un supòsit d’exempció. La
subvenció es farà efectiva sempre i
quan
resultin
degudament
acreditats els pagaments efectuats,
mitjançant
l’aportació
de
la
corresponent factura i rebut de
pagament i no s’hagin esgotat els
fons assignats a la partida
pressupostària aprovada a l’efecte.

c) Les obres de supressió de barreres
arquitectòniques per a l’accés a l’
interior dels locals comercials es
subvencionaran fins un límit de
DOS MIL EUROS (2.000,00 €).
Dins
d’aquest
límit
es
subvencionaran les obres per
adaptar l’accés del local des de la
via pública al seu interior en un
percentatge del 30% el cost de
l’obra per local comercial, el 100%
del projecte d’execució, si s’escau,
i les corresponents a les quantitats
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que no concurra un supuesto de
exención. La subvención se hará
efectiva siempre y cuando resulten
debidamente acreditados los pagos
efectuados, mediante la aportación de
la correspondiente factura y recibo de
pago y no se hayan agotado los
fondos asignados en la partida
presupuestaria aprobada al efecto.

ANEXO II
PRESUPUESTO

abonades per taxes municipals
d’obra i ICIO, en cas que no
concorri un supòsit d’exempció. La
subvenció es farà efectiva sempre i
quan
resultin
degudament
acreditats
els
pagaments
efectuats, mitjançant l’aportació de
la corresponent factura i rebut de
pagament i no s’hagin esgotat els
fons assignats a la partida
pressupostària aprovada a aquest
efecte.

ANNEX II
PRESSUPOST

El presupuesto correspondiente al objeto y
las actuaciones descritas en el Convenio
entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat
de Catalunya y el Ayuntamiento de
L’Hospitalet
de
Llobregat,
para
la
rehabilitación de los barrios de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Las Planas, Santa
Eulalia y la Torrassa de L’Hospitalet de
Llobregat, así como lo previsto en su ANEXO
I se desglosan de la siguiente forma:

El pressupost corresponent a l'objecte i
les actuacions descrites en el Conveni
entre el Ministerio de Fomento, la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament
de L'Hospitalet de Llobregat, per a la
rehabilitació dels barris Gornal, Bellvitge,
Sant Josep, Las Planas, Santa Eulalia i la
Torrassa de L’Hospitalet de Llobregat,
així com el previst en el seu ANNEX I es
desglossen de la següent forma:

a) Importe destinado a hacer frente al
pago de las obras de rehabilitación de
edificios destinados a viviendas obras de
rehabilitación y reforma de interiores de
vivienda, obras de supresión de barreras
arquitectónicas, para el acceso al interior de
locales comerciales, en los términos
previstos en el punto 3 del relacionado
ANEXO I. El importe estimado es de
988.358,44.-€, sujeto a comprobación y
cuadre con la partida total de obras.

a) Import destinat a fer front al
pagament de les obres de rehabilitació
d'edificis destinats a habitatges obres de
rehabilitació
i
reforma
d'interiors
d'habitatge, obres de supressió de
barreres arquitectòniques, per a l'accés a
l'interior de locals comercials, en els
termes previstos en el punt 3 del
relacionat ANNEX I. L’import estimat és
de 988.358,44.-€, subjecte a comprovació
i ajust amb la partida total d'obres.

b) Importe destinado a sufragar de hasta
un 50% del coste de la oficina local de
vivienda de L’Hospitalet. El importe estimado
es de 11.641,56.-€, sujeto a comprobación y
cuadre con la partida total de la oficina.

b) Import destinat a sufragar de fins a
un 50% del cost de l'oficina local
d'habitatge de L’Hospitalet. L’import
estimat es de 11.641,56.-€, subjecte a
comprovació i ajust amb la partida total
de l’oficina.

c) Importe destinado a sufragar el coste

c) Import destinat a sufragar el cost de
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de las obras de intervención en vía pública,
ejecutadas por el Ayuntamiento dentro del
ámbito territorial delimitado por el ANEXO III,
siempre se ejecuten dentro de los plazos
previstos en la cláusula novena del
Convenio de referencia: No hay obras
presupuestadas.

les obres d'intervenció en via pública,
executades per l'Ajuntament dintre de
l'àmbit territorial delimitat per l'ANNEX III,
sempre s'executin dintre dels terminis
previstos a la clausula novena del
Conveni de referència: no hi ha obres
pressupostades.

De conformidad con lo previsto en la
claúsula cuarta, los fondos públicos recibidos
se destinaran a las finalidades del presente
Convenio, y será obligatoria la justificación de
las subvenciones concedidas, mediante
certificado expedido y firmado por autoridad
competente, aportando la relación de
beneficiarios, y se someterán a las
actuaciones de comprobación de las
condiciones establecidas.

De conformitat amb el previst a la
clàusula quarta, els fons públics rebuts es
destinaran a les finalitats del present
Conveni, i serà obligatòria la justificació
de
les
subvencions
concedides,
mitjançant certificat expedit i signat per
autoritat competent, aportant la relació de
beneficiaris, i es sotmetran a les
actuacions de comprovació de les
condicions establertes.

En el mismo sentido acompañando la
justificación de las subvenciones concedidas
se justificaran los costes y gastos
relacionados en los apartados b) y c)
debidamente certificados por autoridad
competente.

En el mateix sentit acompanyant la
justificació de les subvencions concedides
es justifiquessin els costos i despeses
relacionades en els apartats b) i c)
degudament certificats per autoritat
competent.

ANEXO III
LISTADO DE FINCAS INCLUIDO DENTRO DEL AMBITO TERRITORIAL DEL
CONVENIO SUBSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO, LA
GENERALITAT DE CATALUNYA Y EL AYUNTAMIENTO DE HOSPITALET DE
LLOBREGAT, PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS BARRIOSS DE GORNAL,
BELLVITGE, SANT JOSEP, LES PLANES, SANTA EULALIA Y LA TORRASSA
DE HOSPITALET DE LLOBREGAT PARA EL AÑO 2012.
BARRIO “ LA TORRASSA” DISTRITO II
CALLE

ALBAREDA, CALLE DE
BONVEHI, PASAJE
COLOM, PASAJE
CONGOST, PASAJE
DR. GREGORIO MARAÑON, CALLE DEL

NÚMS.

NÚMS.

PARES

IMPARES

2 a 50

1 a 45

TODOS

TODOS

-

1a9

2 a 22

1 a 25

2bis a 30

1 a 27
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HOLANDA, CALLE DE

2 a 72

1 a 73

JOVENTUT, CALLE DE LA

108 a 122

87B a 99

LLANÇA, CALLE DE

98 a 120

103bis a 117

LLOBREGAT, CALLE DEL

152 a 176

159 a 175

TODOS

TODOS

106 a 130

1 a 115

112 a 210

107 a 203

TODOS

TODOS

-

131 a 185

MOSSEN JAUME BUSQUETS, CALLE DEL

TODOS

TODOS

OLIVERES, PASAJE DE

34 a 50

41 a 45

PONS, PASAJE DE

TODOS

TODOS

PROGRES, CALLE DEL

132 a 152

111 a 135

RAFAEL DE CAMPALANS, CALLE DE

102 a 180

91 a 183

RAMBLA CATALANA

TODOS

TODOS

RIERA BLANCA, CALLE DE LA

92 a 166

-

2 a 86

1 a 151

LLOPIS, PASAJE
MARE DE DEU DELS DESAMPARATS,
CALLE DE LA
DR. MARTI I JULIÀ, CALLE DEL
MATA, PASAJE
MONTSENY, CALLE DEL

RONDA DE LA TORRASSA, CALLE DE LA

90 a 120
RONDA DE LA VIA, CALLE DE LA

-

1 a 77

24B a 106

29 a 107

SANTIAGO APOSTOL, CALLE DE

24 a 106

19 a 101

TRANSFORMADOR, CALLE DEL

2 a 32

-

TODOS

TODOS

ROSSELLÓ, CALLE DEL

XIPRER, PASAJE DEL

BARRIO “ EL GORNAL” DISTRITO VI
CALLE

APRESTADORA, CALLE DE LA

NÚMS.

NÚMS.

PARES

IMPARES

164 a 174

127 a 139
155 a 157

CAN TRIES, CALLE DE

2 a 18

21 a 65
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CARMEN AMAYA, AVENIDA DE

2-44

1 a 73

92 a 130

-

HERRERO, CALLE

2 a 20

-

JONCS, CALLE DE

2 a 26

1a3

JUAN DE JUANES, CALLE DE

2 a 20

1 a 33

-

169 a 183

10 a 108

-

GRAN VIA, AVENIDA DE

NARCÍS MONTURIOL, CALLE DE
VILANOVA , AVENIDA DE

BARRIO “BELLVITGE” DISTRITO VI
CALLE

AMERICA, AVENIDA

NÚMS.

NÚMS.

PARES

IMPARES

-

5 a 119
179 – 189

CAMPOAMOR, CALLE DE

18 a 64

17 a 51

CARRETERA DEL MIG, CALLE DE LA

90 a 96

-

CATERINA ALBERT, CALLE DE

4 a 22

-

2-12

1 a 11

10 a 258

11 a 55

COLOM, CALLE DE
EUROPA, AVENIDA DE

71 a 141
151 a 227
FRANÇA, CALLE DE

-

11 a 59

RAMBLA MARINA

10 a 110

-

ROVIRA, PASAJE

-

19 a 27

90 a 98

-

TRAVESIA INDUSTRIAL

BARRIO “SANT JOSEP” DISTRITO I
CALLE

NÚMS.

NÚMS.

PARES

IMPARES

ALÒS, CALLE CA N’

2 a 28

1 a 15

CANIGÓ , CALLE DEL

2 a 50

-

162 A a 172

-

CARRILET, AVENIDA DEL
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ENRIC PRAT DE LA RIBA, CALLE DE

1 a 17

2 a 12

JOSEP TARRADELLAS I JOAN, AVENIDA

44 a 70

23 a 55

2 a 16

-

TODOS

TODOS

2a8

1 a 11

ROSALIA CASTRO , CALLE DE

58 a 94

33 a 43

SANT PIUS X , CALLE DE

TODOS

TODOS

TERRA BAIXA, CALLE DE

TODOS

TODOS

2 a 28

1 a 31

DE
PINTOR SOROLLA, CALLE DEL
PLINI, CALLE DE
PONSICH, CALLE DE

TREBALL, CALLE DE

BARRIO “LAS PLANAS” DISTRITO IV
CALLE

NÚMS.

NÚMS.

PARES

IMPARES

ALEGRIA, CALLE

50 a 58

51 a 59

ALMERIA , CALLE

2a8

1a7

BÒBILES, CALLE

2 a 4B

1a3

2 a4

1 a 21

86 a 108

69 a 99

CORTADA , CALLE

10 a 16

15 a 21B

GARROFERS , CALLE DE LOS

2 a 42

-

GRANADA, CALLE

2 a 18

-

NORD, AVENIDA DEL

2 a 22

1 a 35

PONENT, AVENIDA DE

-

1 a 55

PRIMAVERA, AVENIDA

2a8

-

TEIDE, CALLE

2 a 20

-

TORRENT GORNAL, AVENIDA DEL

-

1a3

TREPADERAS, CALLE

2

1a3

CATALUNYA, AVENIDA DE

BARRIO “ SANTA EULALIA” DISTRITO III
CALLE

NÚMS.

NÚMS.
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PARES
ALÓS, PASAJE

IMPARES

2a6

1 a 19

108 a 118

115 a 127

AMISTAT, CALLE

2 a 14

1 a 13

ANGEL GUIMERÀ , CALLE DE

2 a 24

1 a 35

APRESTADORA, CALLE

2 a 22

1a7

BUENOS AIRES ,CALLE

2 a 38

1 a 57

TODOS

TODOS

CARRASCO FORMIGUERA, CALLE DE

2 a 16

1 a 21

CARRILET, AVENIDA DEL

2 a 110

-

CASTELAO , CALLE DE

2 a 26

1 a 21

CAVALL BERNAT , CALLE

2 a 26

1 a 69

COMERÇ , CALLE DEL

2 a 58

1 a 45

COOPERATIVA, CALLE DE LA

16 a 42

13 a 29

COROMINES , CALLE

2 a 40

1 a 53

CULTURA, CALLE

2 a 42

1 a 19

DOCTOR FLEMING, CALLE DEL

2 a 14

1 a11

2-8

1-9

GASÒMETRE, CALLE DEL

16 a 28

19 a 27

GENERAL PRIM , CALLE DEL

2 a 34

1 a 33

GOLRIÀ , CALLE

2 a 14

1 a 11

GONÇAL PONS , CALLE DE

2 a 20

1 a 27

GUILERA, PASAJE

2a6

1 a 11

ISAAC PERAL , CALLE DE

2 a 16

1 a 29

JACINT VERDEGUER , CALLE DE

2 a 42

1 a 29

JANSANA, CALLE DE

2 a 72

1 a 41

JANSANA,PASAJE DE

2 a 16

1 a 31

JOSEP ANSELM CLAVE, CALLE DE

2 a 64

1 a 39

JUSTA GOICOECHEA, CALLE DE

TODOS

TODOS

LAVINIA , CALLE DE

18 a 88

-

MALUQUER, CALLE DE

2 a 16

1 a 17

AMADEU TORNER, AVENIDA DE

CAMILO JOSE CELA, PLAÇA DE

DOS, PASAJE
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MARTÍ CODOLAR CALLE DE

2 a 50

1 a 49

METRO, AVENIDA DEL

2 a 22

1 a 17

TODOS

TODOS

MUNS CALLE DE

2 a 34

1 a 35

PARETO, CALLE DE

2 a 38

1 a 55

PATRONAT, CALLE DEL

2 a 10

1 a 13

PATRONAT PASAJE DEL

TODOS

TODOS

PIUS XII , PLAZA DE

TODOS

TODOS

PROVENÇANA, PLAZA DE LA

TODOS

TODOS

2a6

1 a 29

176 a 210

-

SALAMINA, CALLE DE

2 a 40

13 a 41

SALVADORS , CALLE

2 a 30

1 a 13

SALVADORS PASAJE DE

TODOS

TODOS

SANT ISIDRE PLAZA DE

TODOS

TODOS

SANTA EULÀLIA ,CALLE DE

2 a 246

1 a 227

-

1 a 47

MILAGROS

CONSARNAU

I

SABATÉ

,

PLAZA DE

PUJADES, CALLE
RIERA BLANCA, CALLE DE LA

SANTIAGO RAMON I CAJAL, CALLE DE

119 a 129
SANTIAGO ROSSINYOL , CALLE DE

2 a 30

1 a 31

UNIÓ, CALLE DE LA

2 a 50

15 a 49

136 a 184

-

VILANOVA, AVENIDA DE

SEGON.- ACCEPTAR la subvenció que, a fons perdut, aportarà el Ministerio de
Fomento amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17.09.261N.750.12 (subconcepte
remodelació de barris de L’Hospitalet) durant l’exercici 2013, per un total de UN
MIL·LIÓ D’EUROS (1.000.000 €), per a finançar l’execució de les actuacions de
remodelació dels barris de Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Les Planes, Santa Eulàlia i
La Torrassa d’aquesta ciutat establertes en l’estipulacions primera i segona del
conveni.
TERCER.- DESIGNAR el Sr. Francesc Josep Belver i Vallés, tinent d’alcaldia d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat i la Sra. J.G.G., Directora de l’Oficina Municipal
d’Habitatge, representants de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat en la
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Comissió Mixta per al seguiment de les actuacions en els barris de Gornal, Bellvitge,
Sant Josep, Les Planes, Santa Eulàlia i La Torrassa de L’Hospitalet de Llobregat, que
preveu l’estipulació sisena del present Conveni.
QUART.- FACULTAR de manera indistinta a l’Alcaldessa, Sra. Núria Marín Martínez i
al primer Tinent d’Alcaldia, Sr. Francesc Josep Belver i Vallès, per a la signatura
d’aquest conveni i d’aquells altres documents i actes administratius necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
CINQUÈ.- TRAMETRE certificat dels presents acords, a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos en l’article 309 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord al Ministerio de Fomento, al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Alcaldia-Presidència, a la
Secretaria General del Ple, a la Intervenció General, a l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, a l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, a la Gerència
Municipal, a l’Assessor Tècnic de Pressupostos i del PAM, al Cap de servei
d’Urbanisme, a l’Oficina Municipal d’Habitatge, a l’Agència de Desenvolupament
Urbà, als efectes legals pertinents.

DICTAMEN 2.RELATIU AL NOMENAMENT
PLENARI DEL CONSELL SOCIAL DE CIUTAT.

DELS

MEMBRES

DEL

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada, 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 per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013 es va
acordar l’aprovació definitiva del Reglament orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat, el qual inclou, entre d’altres, la regulació jurídica del
Consell Social de ciutat previst com a òrgan obligatori per als municipis de gran
població a l’article 131 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim
local.
ATÈS que el 25 de febrer de 2013 es va publicar al BOP integrament el text del
Reglament definitivament aprovat, la qual cosa determina, de conformitat amb la
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disposició final del Reglament, que la seva vigència s’inicia el dia següent a la seva
publicació al BOP, és a dir, el dia 26 de febrer de 2013.
ATÈS que en compliment de l’article 49.1 i la disposició transitòria segona de la
norma orgànica esmentada, l’Alcaldia per Decret 3274/2013 de 25 d’abril va iniciar el
procediment per a la constitució del Consell Social de L’Hospitalet de Llobregat
incorporant el calendari de les operacions de constitució del plenari del Consell.
VISTOS els escrits dels portaveus designant els/les regidors/es en representació dels
seus respectius grups polítics municipals.
VISTOS els escrits relatius a les designacions efectuades pels respectius òrgans de
govern de la Federació d’entitats de veïns i veïnes de L’Hospitalet, de les entitats
sindicals amb representació majoritària, de la delegació de la Cambra de comerç a
L’Hospitalet i de l’associació d’antics i antigues regidors/es-Consell de Síndics de
L’Hospitalet.
VISTES les designacions efectuades per acord del plenari de cadascun dels Consells
de Districte.
VISTES les designacions efectuades per acord del plenari del Consell Escolar
Municipal i del Consell de Serveis Socials de L’Hospitalet de Llobregat.
VISTA l’acta de 17 de juliol de 2013 en la que es designen les 3 entitats que s’han
d’integrar com a vocals en representació del sector, econòmic, empresarial i del
comerç al Plenari del Consell Social.
VISTA l’acta del sorteig del dia 2 de setembre de 2013 per determinar les 75 entitats
que han de formar part com a vocals del plenari del consell social.
VIST el Decret de l’Alcaldia de 12 de setembre de 2013 de designació del
Vicepresident del Consell Social de L’Hospitalet.
VIST que l’article 49.1 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat disposa que un cop finalitzat el procés s’elevarà al ple
municipal la proposta de nomenament del Consell Social.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, proposo al Ple l’adopció de l’acord següent,
amb el dictamen previ de la comissió de presidència i economia:
PRIMER.- NOMENAR com a membres del Plenari del Consell Social de L’Hospitalet
de conformitat amb l’article 48 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, les
següents persones i/o entitats:
PRESIDENTA
VICEPRESIDENT
SECRETARIA

L’Alcaldessa Sra. Núria Marín Martinez
Sr. Juan Carlos del Rio Pin
Sra. M. D.Q.B.
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VOCALS
Grups polítics municipals
Pel Grup Polític Municipal del PP
Sra. Elisabet Bas Pujol
Pel Grup Polític Municipal de CiU
Sra. Meritxell Borràs López
Pel Grup Polític Municipal de PxC
Sr. Daniel Ordóñez González
Tinents d’Alcaldia
Sr. Francesc J. Belver Vallès
Sra. M. Mercè Perea i Conillas
Sr. Alfons Bonals i Florit
Sr. Lluís Esteve Garnés
Sra. M. Dolors Fernandez Bosch
Sr. Jose M. García Mompel
Regidors de Govern i Regidors Adjunts
Sr. Jaume Graells Veguin
Sr. Cristian Alcázar Esteban
Sra. Gloria Herance Álvarez
Regidors Presidents de Districte
Districte I
Sr. Alfons Salmerón Muñoz
Districte II
Sr. Jesús Husillos Gutiérrez
Districte III
Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo
Districte IV
Sr. Jose Castro Borrrallo
Districte V
Districte VI
Sr. Antonio Bermudo Avila
Federació d’entitats de veïns i veïnes de L’Hospitalet
Sr. M.P.L.
Entitats sindicals
CCOO
Sr. J.A.V.V.
UGT
Sr. J.R.B.C.
Associacions del sector econòmic, professional, empresarial i del
comerç
APEI
Sr. F.X.J.T.
AEBALL
Sra. M. R.F.F.
UNIO BOTIGUERS
V.I.B.
Representant de la Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona a
L’Hospitalet
Sr. M.P.T.
Consells de Districte
Districte I
Sr. M.P.V.
Districte II
Sra. C.M.F.
Districte III
Sr. I.G.F.
Districte IV
Sr. S.M.B.
Districte V
Sr. R.I.G.
Districte VI
Sr. R.F.F.
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Consell de Síndics
Òrgans de participació sectorial
Consell Educatiu de L’Hospitalet
Consell de Serveis Socials de
L’Hospitalet
Entitats

Sr. C.M.B.
Sr. E.R.B.
Sr. F.M.C.
Representant

AMPA ESCOLA JOAQUÍN
RUYRA
GRUP DE DONES DE CAN
SERRA
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
BELLSPORT DE L’HOSPITALET
ASOCIACIÓN JUBILADOS Y
PENSIONISTAS BARRIO SAN
JOSÉ
PENYA BARCELONISTA DE
L'HOSPITALET
CONSELL DE L’ESPLAI DE
L’HOSPITALET
ASOCIACIÓN ANI BENAVENT,
AYUDA VICTIMAS
NEGLIGENCIAS MÉDICAS
CLUB D’ESPLAI PUBILLA
CASES- CAN VIDALET
ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC
DE L’HOSPITALET
ASOCIACIÓN CULTURAL
MEDITERRÁNEA
ASSOCIACIÓ FILM&ART
ASSOCIACIÓ M3 SERVEIS
SOCIALS
COLLA JOVE DE CASTELLERS
DE L’HOSPITALET
FEDERACIÓN COORDINADORA
ENTIDADES ANDALUZAS
ASSOCIACIÓ FAMÍLIES
ALUMNES PACO CANDEL
ASOCIACIÓN COOPERATIVA
VECINOS EL GORNAL
CÀRITAS DIOCESANA DE
BARCELONA
ASSOCIACIÓ CONGO
DEMOCRÀTIC DE CATALUNYA
CENTRE D’ESTUDIS DE
L’HOSPITALET

Sra. S.C.P.
Sra. M.J.L.F.
Sr. X.G.M.

Sr. J.H.H.
Sr. E.M.P.
Sra. M.G.V.
Sra. F.B.G.
Sr. R.V.A.
Sr. A.M.A.
Sr. A.Y.F.
Sr. G.F.S.A.
Sra. M.L.M.A.
Sra. R.A.C.
Sr. A.R.L.
Sra. S.d.J.G.
Sr. J.A.S.
Sra. I.M.B.
Sr. N.K.
Sr. M.D.L.
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L’HOSPITALET ATLETISME
UNIÓN PATRONAL
METALÚRGICA DE
L’HOSPITALET
GRUP SARDANISTA LA
FLORIDA
AMPA CEIP MILAGROS
CONSARNAU
ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS DE
CATALUNYA ADC
FUNDACIÓ CATALANA DE
L’ESPLAI
ASOCIACIÓN DE VECINOS CAN
SERRA
ASOCIACIÓN LA FLORIDA GENT
GRAN
CLUB BASQUETBOL SANTIAGO
ASOCIACIÓN L’HOSPITALET
AMB EL SÀHARA
ASSOCIACIÓ SOLIDARIA
MONTSE BERNAT ASOMOBE
COORDINADORA
ASSOCIACIONS PER LA
LLENGUA DE L'HOSPITALET
COMISSIÓ FESTES LA GRESCA
COLLBLANC-TORRASSA
JIS (ASSOCIACIÓ JOVES PER
LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT)
AMPA INSTITUT BELLVITGE
ASSOCIACIÓ TRES QUARTS
PER CINC QUARTS, GRUP
D’OPINIÓ
PLAUDITE TEATRE
ASSOCIACIÓ GENT GRAN
L’HOSPITALET CENTRE
AS. COMISIÓN FIESTAS
BELLVITGE-LA MARINA
ASOCIACIÓN DE VECINOS
BELLVITGE
UNIÓN EXTREMEÑA
L’HOSPITALET
CLUB BÀSQUET L’HOSPITALET
ASOC. COORD. COLEC.
DISMINUIDOS DE L’HOSPITALET
CLUB FUTBOL AMERICÀ
PIONERS

Sr. X.G.T.
Sra. M.P.F.F.
Sr. J.N.S.
Sra. L.C.A.
Sra. V.O.G.
Sr. C.B.B.
Sr. J.A.O.L.
Sr. F.N.M.
Sra. M.N.F.
Sr. M.P.T.
Sra. M.J.L.R.
Sr. E.C.P.

Sra. P.G.G.
Sra. A.M.P.
Sra. E.N.R.
Sr. A.J.P.
Sra. E.D.M.
Sr. J.S.C.
Sr. V.J.R.
Sr. A.P.
Sr. C.B.B.
Sr. J.R.P.M.
Sra. E.G.A.
Sr. J.M.
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HERMANAS HOSPITALARIAS
DEL S.C.J.
RUGBI CLUB L’HOSPITALET
ASS. CATALANA DE
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
INTERNACIONAL PER AL
DESENVOLUPAMENT ALKARIA
ASSOCIACIÓ DONANTS DE
SANG DE L’HOSPITALET
SOCIEDAD GASTRONÓMICA
COME Y CALLA
CREU ROJA L'HOSPITALET
FUNDACIÓ JOAN XXIII
ASSOCIACIÓ CATALANA DE
TEATRE EDUCATIU ACTE
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA
CONSELL ESPORTIU
BARCELONÈS - SUD
ASOCIACIÓN DE CLUBS DE
PETANCA DE L’HOSPITALET
AMPA CE JAUME BALMES
ASSOCIACIÓ CULTURAL
BIPOL.ART
TALLER PUBILLA CASAS SCCL
COORDINADORA DE
ENTIDADES Y VECINOS DEL
GORNAL
ASSOCIACIÓ ESTUDIANTS DE
L’HOSPITALET
ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL
CENTRO
COOPERACCIÓ
CLUB INFANTIL Y JUVENIL
SANFELIU SANT ILDEFONS
CENTRO CULTURAL Y
RECREATIVO AMIGOS DEL
GORNAL
AGRUPACIÓN ESPORTIVA
SANTA EULÀLIA
FUNDACIÓ PRIVADA AKWABA
ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE
SERVEIS ESPECIALS I
ATENCIONS TERAPÈUTIQUES
(ASPROSEAT)
ASSOCIACIÓ TEATRE PER A
TOTA LA FAMÍLIA DE
L’HOSPITALET

Sr. J.T.T.
Sr. D.R.P.
Sra. E.M.P.

Sr. M.T.A.
Sr. E.V.G.
Sra. D.R.C.
Sra. M.A.B.
Sr. G.G.B.
Sr. F.C.R.
Sr. C.P.L.
Sr. J.N.G.
Sra. Y.M.C.
Sr. R.O.F.
Sr. A.F.F.
Sra. T.J.V.
Sr. R.R.P.
Sr. A.B.P.
Sra. C.R.C.
Sra. A.L.B.
Sr. J.B.L.
Sr. F.L.C.
Sr. J.R.C.
Sra. A.M.

Sr. J.F.D.
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CENTRE ESCLAT BELLVITGE
ASSOCIACIÓ CATALANA DE
FIBROSI QUÍSTICA
FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP
CAROL QUICO SABATÉ
IES MARGARIDA XIRGU
CASA GALEGA DE
L’HOSPITALET
COORDINADORA DE TEATRE
AMATEUR DE L’HOSPITALET
ASSOCIACIÓ CORAL I
HUMORÍSTICA EL DRAC D’OR
CLUB ESPLAI LA FLORIDA

Sra. M.B.R.
Sr. J.M.P.B.
Sr. F.J.G.C.
Sra. M.B.F.
Sr. R.F.G.
Sr. A.C.C.
Sr. R.L.d.l.M.
Sra. N.C.G.

SEGON.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal i notificar-ho a les
persones i/o entitats designades.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Alcaldia-Presidència, a la Intervenció
General Municipal, a la Tresoreria Municipal i a la Secretaria General del Ple.

DICTAMEN 3.RELATIU A L’ASSENTIMENT PARCIAL A LA DEMANDA
FORMULADA PER LA SOCIETAT L’H 2010 SPM, S.A. DINS DEL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU ORDINARI NÚM. 156/2010 INTERPOSAT PER LA
SENYORA G.B.L. CONTRA L’ACORD DEL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE
CATALUNYA DE 19 DE FEBRER DE 2010 I SEGUIT DAVANT LA SECCIÓ
SEGONA DE LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i per tant, va
ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de juny de 2010 es va acordar, per
una banda, comparèixer, com a part codemandada i davant la Secció Segona de la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el recurs ordinari núm. 156/2010, interposat per la Sra. G.B.L. contra l’acord del Jurat
d’Expropiació de Catalunya de 19 de febrer de 2010, pel qual es fixava el preu just
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dels drets expropiats de la finca ubicada al carrer Pedraforca, 2, d’aquesta ciutat i, per
altra, designar els advocats i procuradors que, respectivament, defensin i representin
els interessos municipals.
En data 12 de setembre de 2013, el lletrat designat va emetre informe amb el
conforme de la Secretària del Ple, el text literal del qual és el següent:
“INFORME

Que emet el lletrat municipal designat per Acord de la Junta de Govern de data 22 de
juny de 2010, per a la defensa i representació dels interessos municipals en el recurs
contencions administratiu ordinari núm. 156/2010, interposat per G.B.L., contra
l‘acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de 19 de febrer de 2010, pel qual es
fixava el preu just dels drets expropiats de la finca del carrer Pedraforca, núm. 2.
El Jurat d’Expropiació de Catalunya per resolució de data 19 de febrer de 2010, va
acordar per congruència amb la valoració efectuada per l’entitat beneficiaria de
l’expropiació, la societat L’H 2010 SPM, SA, fixar el justipreu dels drets de
l’arrendament expropiat en l’import de 242.079,96 euros.
En data 28 de maig de 2010, el Jurat d’Expropiació de Catalunya va comunicar a
aquest Ajuntament que la titularitat dels drets expropiats de la finca del carrer
Pedraforca, núm. 2; havia interposat recurs contenciós administratiu contra l’acord de
fixació del justipreu de data 19 de febrer de 2010.
L’Ajuntament mitjançant acord de la Junta de Govern de data 22 de juny de 2010 va
acordar comparèixer com a part codemandada en el recurs ordinari núm. 156/2010,
interposat contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya.
Amb data 7 de maig de 2010 el Jurat d’Expropiació de Catalunya va resoldre un
recurs administratiu de reposició interposat per l’entitat beneficiaria de l’expropiació,
acordant rectificar l’import del justipreu dels drets expropiats, fixant-lo en 308.857
euros.
La Secció Segona de la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya per Providència de data 23 de setembre de 2010 va acordar
l’ampliació del recurs ordinari núm. 156/2010 a la resolució de data 7 de maig de
2010 dictada pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, per la qual es rectificava l’import
del justipreu. Tanmateix, la Sala mitjançant Interlocutòria de 2 de novembre de 2010
va acordar acumular el recurs i el que es tramitava amb el número 327/2010 per
tractar-se ambdós del mateix acte administratiu impugnat.
Amb data 14 de febrer de 2011 es va formalitzar davant la Sala la demanda
presentada per la part recorrent G.B.L. i posteriorment amb data 11 d’abril de 2011 es
formalitzà la demanda de l’altra part demandant L’H 2010 SPM, SA.
Per Decret de la Sala de 17 de juny de 2011 es va acordar la suspensió del
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procediment. Aquest es va reiniciar per Acord de la Sala en data 6 de juny de 2013
requerint a l’Ajuntament en data 18 de juliol de 2013 la formalització de la contestació
a la demanda.
Aquest lletrat considera que en aquest moment processal de formalització de la
contestació de la demanda, i una vegada analitzats els escrits de demanda dels dos
actors que composen la part demandant d’aquest procés; així com, l’escrit de
contestació de la demanda formalitzat pel demandat jurat d’Expropiació de Catalunya
de data 10 de juliol de 2013, l’Ajuntament com a part codemandada té que manifestar
que els motius que en el seu moment fonamentaren la seva personació del procés,
coincideixen plenament amb les pretensions sol·licitades i els fets i fonaments
reflectits en l’escrit de demanda formalitzats pel demandant L’H 2010 SPM, SA. La
fixació de l’import del justipreu dels drets expropiats en la quantitat de 242.079,96
euros, sol·licitats per la societat demandant, coincideix amb la determinada per la
resolució del Jurat d’expropiació de Catalunya de data 19 de febrer de 2010 i que
aquest Ajuntament va acceptar, però que amb posterioritat el propi Jurat
d’Expropiació de Catalunya va rectificar incrementant l’import del justipreu.
Considera aquest lletrat que procediria l’assentiment parcial a la demanda formulada
per la societat L’H 2010 SPM, SA., reconeixent i acceptant les seves pretensions i
rebutjant les formalitzades per l’altra actora G.B.L..
De conformitat amb l’article 230 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els ens locals
no es poden avenir a les demandes judicials ... si no és mitjançant acord del ple
adoptat per majoria absoluta del nombre legals de membres de la corporació”
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa - Presidenta, i amb el dictamen previ de la
Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER .- L’assentiment parcial a la demanda formulada per la societat L’H 2010
SPM, S.A., dins del recurs contenciós administratiu ordinari núm. 156/2010 interposat
per la senyora G.B.L., contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de 19 de
febrer de 2010 i seguit davant la Secció Segona de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, a l’H 2010 SPM, SA i a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 4.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT A FAVOR DE LA AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓ
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PELS CERTIFICATS PERSONAL D’IDENTIFICACIÓ, SIGNATURA I XIFRAT,
CERTIFICAT DISPOSITIU SEGUR I, CERTIFICATS PERSONAL D’IDENTIFICACIÓ
AMB SIGNATURA RECONEGUDA, PER UN IMPORT DE 1.264,00EUROS.
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 de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals s’ha disposat iniciar l’expedient administratiu per procedir al reconeixement
de les obligacions derivades de les factures emeses per la AGÈNCIA CATALANA DE
CERTIFICACIÓ següents:
- Fra. FR070283, de 29 de juny de 2007, corresponent a certificat personal
d’identificació i signatura i xifrat, per import de 84,00 euros.
- Fra. FR070334, de 29 de juny de 2007, corresponent a certificat dispositiu segur,
per import de 300,00 euros.
- Fra. FR070336, de data 29 de juny de 2007, corresponent a certificat dispositiu
segur, per import de 300,00 euros.
- Fra. FR070341, de data 25 de juliol de 2007, corresponent a certificat personal
d’identificació i signatura i xifrat, per import de 84,00 euros.
- Fra. FR 070393, de data 31 d’agost de 2007, corresponent a certificat personal
d’identificació i signatura i xifrat, per import de 56,00 euros.
- Fra. FR070701, de data 21 de desembre de 2007, corresponent a certificat personal
d’identificació i signatura i xifrat, per import de 56,00 euros
- Fra. FR080022, de data 31 de gener de 2008, corresponent a certificat personal
d’identificació i signatura i xifrat, per import de 56,00 euros.
- Fra. FR080093, de data 31 de març de 2008, corresponent a certificat dispositiu
segur, per import de 300,00 euros.
- Fra. A/315, de data 1 de desembre de 2008, corresponent a certificats personal
d’identificació i signatura reconeguda, per import de 28,00 euros
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits com a
conseqüència dels serveis realitzats, pel que s’hauria de reconèixer els crèdits a favor
de l’empresa que va executar els treballs.
ATÈS que l’abonament de les despeses derivades, per un import de 1.264,00 euros,
es podrà formalitzar a càrrec de la aplicació pressupostària 02.9230.227.06.50 del
pressupost municipal de 2013, segons certificat d’existència de crèdit núm.
130015107 de data 8 d’abril, emès per la Intervenció General.
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VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
VISTES les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l’art. 60 del Reial
Decret 500/1990 de 20 d’abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l’art. 123.p) de la Llei 7/1985
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
Primer.- APROVAR, en virtut de l’article 65 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, la conversió
administrativa de l’actuació administrativa corresponent a la despesa derivada de les
certificats personal d’identificació i signatura i xifrat, certificat dispositiu segur i,
certificats personal d’identificació i signatura reconeguda (RC-9/2013).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de la AGÈNCIA
CATALANA DE CERTIFICACIÓ, Número d’Identificació Fiscal Q08011761, per les
factures següents, per un import total de 1.264,00 euros:
- Fra. FR070283, de 29 de juny de 2007, corresponent a certificat personal
d’identificació i signatura i xifrat, per import de 84,00 euros.
- Fra. FR070334, de 29 de juny de 2007, corresponent a certificat dispositiu segur,
per import de 300,00 euros.
- Fra. FR070336, de data 29 de juny de 2007, corresponent a certificat dispositiu
segur, per import de 300,00 euros.
- Fra. FR070341, de data 25 de juliol de 2007, corresponent a certificat personal
d’identificació i signatura i xifrat, per import de 84,00 euros.
- Fra. FR 070393, de data 31 d’agost de 2007, corresponent a certificat personal
d’identificació i signatura i xifrat, per import de 56,00 euros.
- Fra. FR070701, de data 21 de desembre de 2007, corresponent a certificat personal
d’identificació i signatura i xifrat, per import de 56,00 euros
- Fra. FR080022, de data 31 de gener de 2008, corresponent a certificat personal
d’identificació i signatura i xifrat, per import de 56,00 euros.
- Fra. FR080093, de data 31 de març de 2008, corresponent a certificat dispositiu
segur, per import de 300,00 euros.
- Fra. A/315, de data 1 de desembre de 2008, corresponent a certificats personal
d’identificació i signatura reconeguda, per import de 28,00 euros
Tercer.- El crèdit reconegut a l’acord anterior, per un import de 1.264,00 euros, es
podrà formalitzar a càrrec de la partida 02.9230.227.06.50 del pressupost municipal
de 2013, segons certificat d’existència de crèdit núm. 130015107 de data 8 d’abril,
emès per la Intervenció General.
Quart.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que disposa
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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 la AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓ
i a la Secció de Gestió Econòmica i Administració.

DICTAMEN 5.PER DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL A QUE FA
REFERÈNCIA L’ARTICLE 218 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI 39/1988, DE 28 DE
DESEMBRE, AIXÍ COM DEL RESULTAT DE L’INFORME REFERENT A LA
FISCALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DESPESES SOTMESOS A
FISCALITZACIÓ
LIMITADA
PRÈVIA,
I
D’INGRESSOS
MITJANÇANT
L’APLICACIÓ DE TÈCNIQUES DE MOSTREIG, CORRESPONENT A L’EXERCICI
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:

Atès que l’article 218 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat mitjançant Reial Decret legislatiu de 5 de març de 2004, imposa que la
Intervenció General, per mitjà de la Presidència de l’Ajuntament, trametrà informe al
Ple Municipal de les resolucions adoptades per l’Alcalde i que siguin contràries a les
objeccions oposades per l’òrgan de control intern.
Atès que l’Ajuntament Ple mitjançant acord de l’1 de març de 1996 aprovà la
Instrucció reguladora de l’exercici de la funció interventora en matèria d’obligacions i
despeses i en matèria de drets sotmesos a fiscalització limitada prèvia i a fiscalització
plena posterior, norma d’autoorganització que imposa l’obligació d’emetre per la
Intervenció General el corresponent informe, i del resultat es doni compte a
l’Ajuntament Ple.
Atès que l’Ajuntament Ple en sessió de 19 de setembre de 1997, aprovà la instrucció
desenvolupant el control intern pel que es regeix la funció interventora i el control
financer d’aquesta Administració municipal, prorrogant-ne a exercicis successius
sempre que hi hagi constància a les bases d’execució del pressupost la suspensió de
la fiscalització plena posterior a determinats expedients de despeses.
Atès que la Intervenció General ha emès els informes a què es fa esment
corresponents a l’exercici de 2012 i referits a les obligacions i despeses, que abasten
no tan sols les resolucions aprovades per l’Alcaldia, si no aquelles resolucions dels
òrgans delegats, per constituir el conjunt, l’univers sotmès a control de la Intervenció
General.
Atès que dels informes esmentats, el resum estadístic en nombres absoluts i relatius

…/…

54

es reflecteix als mateixos, deduint-ne, pel que fa a la fiscalització prèvia d’obligacions
aprovades per resolucions administratives que encara que existeix un increment des
de 2006 (2.196) fins 2012 (2.215), la taxa d’objeccions essencials s’ha mantingut en
el 0% i les no essencials han oscil·lat del 0% al 0,27%.
Que en la fiscalització plena posterior d’obligacions per resolucions administratives
existeix un increment a l’exercici 2012 (264) respecte a l’exercici 2006 (220), el
nombre d’expedients defectuosos ha disminuït des dels 31 (2006) fins als 20 (2012).
Que en la fiscalització plena posterior derivada de nòmines de personal al servei
d’aquest administració, s’ha produït un decrement de resolucions del 2006 (386) al
2012 (280). El número d’expedients defectuosos ha estat de 3, produint-se un
decrement en la taxa de reparaments per objeccions no essencials del 8,94% (2006)
fins al 0% (2012), en tant que la d’objeccions essencials a passat del 0% (2006) fins
al 100% (2012).
En matèria de justificació plena posterior dels pagaments a justificar, i encara que
existeix un decrement dels comptes justificatius analitzats des de 2006 (56) fins a
2012 (21), la taxa d’objeccions s’ha mantingut en el 0%.
Respecte a la fiscalització plena posterior de les bestretes de caixa fixa, s’ha de tenir
en compte que a l’exercici 2003 es va introduir com a tècnica el mostreig dels
comptes justificatius, el que ha fet que les mostres obtingudes per a l’exercici 2006
(1.771) i per a l’exercici 2012 (1.586) hagin sofert un decrement per la diferència
d’univers en cada exercici, no havent-se produït cap objecció a l’exercici inicial en la
mostra obtinguda. Respecte a la mostra de l’exercici 2012 tampoc s’ha efectuat cap
objecció, però s’han realitzat 49 observacions (3,09%),i 6 esmenes.
Vista la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de las Bases de Règim Local, així com els
articles 218 i 219 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat del resultat de l’informe emès per la Unitat Fiscal
de la Intervenció General, en compliment de l’article 218 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, sobre les resolucions adoptades per la Presidenta
de l’entitat local oposades a les objeccions efectuades, i corresponents a l’exercici
2012.
SEGON.- Donar-se per assabentat del resultat dels informes referents a la
fiscalització plena posterior per mostreig de les obligacions i despeses sotmeses a
fiscalització limitada prèvia, així com dels drets i ingressos, corresponents a l’exercici
2012, havent-se notificat a les àrees afectades les recomanacions que es deriven de
l’informe esmentat.
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DICTAMEN 6.PER
A L’APROVACIÓ
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2012.

DEL

COMPTE

GENERAL

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 12 vots en contra 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 la Intervenció General d’aquesta Administració ha format, conforme
disposa l’article 212.2) del Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, i Regla 100.1) de la Instrucció del
Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 23/11/2004, el Compte General de l’exercici de 2011,
comprensiu de la documentació que s’estableix a la normativa vigent abans invocada
i que es refereix a la de l’Ajuntament, així com els de les Societats Privades
Municipals amb capital totalment local “La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals,
S.A.”, i “L’H 2010, S.A.”.
ATÈS que la tramitació de l’expedient s’ha realitzat conforme disposa l’article 212.3
del TRLRHL.
VIST l’informe emès per la Intervenció General i que es troba inclòs a l’expedient
administratiu que es tramita per a la seva aprovació.
VISTOS els informes de la Comissió Especial de Comptes corresponents a les seves
sessions de data 29/05/2013 i 17/09/2013, les quals s’uneixen a l’expedient
administratiu que es tramita per a la seva aprovació, constant-hi també l’edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 01/08/2013 i al Taulell d’Edictes
d’aquesta Administració i el certificat de la Secretària General de data 07/09/2013
respecte al resultat de l’exposició pública de les reclamacions presentades.
ATÈS que es consideren infundades les reclamacions presentades pel sr. A.A.C., en
escrits de data 09, 12 i 26 d’agost de 2013, segons informe dels esdeveniments dels
fets, per excedir la documentació sol·licitada de la que legalment integra el Compte
General, segons consta a l’informe de la Intervenció General de data 13 de setembre
de 2013.
VIST l’article 212 del TRLRHL, en relació amb l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local i normativa concordant que conté
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la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com la
resta de normativa que li fa al cas.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Especial de Comptes,
ACORDA:
PRIMER. Donar per examinats a l'empara de l'article 212 del Text Refós de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, els
documents que figuren a l'expedient tramitat i que s'esmenten a l'Informe de la
Intervenció General d'aquesta Administració.
SEGON. APROVAR el Compte General d’aquesta Administració Municipal
corresponent a l’exercici 2012, i desestimar les reclamacions presentades pel sr.
A.A.C. pel motiu descrit en la part expositiva del present acord, el qual va ser informat
favorablement per la Comissió Especial de Comptes en la seva sessió de 17/09/2013.
TERCER. A l’expedient del Compte General s’inclouen els informes que contemplen
els articles 218 i 219 del Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
els quals han estat objecte de coneixement del Plenari d’aquesta Administració. Així
mateix s’uneix a l’esmentat Compte General els informes de control financer de les
Societats Privades Municipals de capital totalment local, els informes de control
financer dels serveis públics gestionats mitjançant contractes, així com els emesos
sobre aplicació i compliment de finalitat de les ajudes i subvencions concedides per
aquesta Administració amb càrrec als seus pressupostos de l'exercici 2012, tots els
quals s’esmenten a l’informe de la Intervenció General.
QUART. En aplicació d’allò que aprovà l’Ajuntament Ple en la seva sessió de 3 de
juliol de 1998, els Llibres de comptabilitat, Registres comptables i Estats anuals que
conformen el Compte General d’aquest Ajuntament han estat emmagatzemats en
suport òptic i resten dipositats al Servei de Comptabilitat de la Intervenció General.
CINQUÈ. Traslladi’s al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, per ser els òrgans competents en matèria de control extern, en aplicació
d'allò que disposa l'article 223 Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales i la seva pròpia Llei Reguladora, aquest acord i l’expedient a que fa raó, a la
que se li afegirà tota la documentació que l’integra i el disc òptic que emmagatzema
els llibres i registres de la comptabilitat de l'exercici de 2012.
SISÈ. Notificar el present acord a la persona que ha comparegut en l’expedient
durant el termini d’exposició pública.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
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DICTAMEN 7.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 22.546,84 EUROS, CORRESPONENTS A
DIVERSES FACTURES PRESENTADES PER CLECE SERVEIS INTEGRATS, SA,
PELS TREBALLS DE NETEJA, MANTENIMENT, VIGILÀNCIA, OBERTURA,
TANCAMENT DEL MERCAT DE CAN SERRA.
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 de El 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 emeses per
l’empresa CLECE SERVEIS INTEGRATS,SA:
Fra. Nº 009980002913FAC de data 28 de febrer de 2013.- 5.636,71 euros.
Fra. Nº 009980005413FAC de data 31de març de 2013.- 5.636,71 euros.
Fra. Nº 009980008113FAC de data 30 d’abril de 2013.-

5.636,71 euros.

Fra. Nº 009980010813FAC de data 31 de maig de 2013.- 5.636,71 euros.
ATÈS que l’import total de les factures dels treballs realitzats és de 22.546,84 Euros.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits com a
conseqüència dels treballs realitzats, pel que s’hauria de reconèixer el crèdit a favor
de l’empresa CLECE SERVEIS INTEGRATS,SA.
ATÈS que l’abonament de les despeses realitzades per un import de 22.546,84
Euros, es podrà formalitzar a càrrec de la aplicació pressupostària 07.2410.226.99.50
del pressupost municipal de 2013, segons certificat de retenció de crèdit núm.
130025374, de data 9 de juliol, 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.
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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 les despeses
realitzades en concepte dels treballs de neteja, manteniment, vigilància, obertura, i
tancament del Mercat de Can Serra.(RC-11/13).
SEGON.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de CLECE SERVEIS
INTEGRATS,SA. Número de Identificació Fiscal A80364243,
Fra. Nº 009980002913FAC de data 28 de febrer de 2013 per un import de 5.636,71
euros.
Fra. Nº 009980005413FAC de data 31de març de 2013 per un import de 5.636,71
euros.
Fra. Nº 009980008113FAC de data 30 d’abril de 2013 per un import de 5.636,71
euros.
Fra. Nº 009980010813FAC de data 31 de maig de 2013 per un import de 5.636,71
euros.
L’import total de les factures dels treballs realitzats en concepte dels serveis de
neteja, manteniment, vigilància, obertura, i tancament del Mercat de Can Serra és de
22.546,84 euros.
TERCER.- Els crèdits reconeguts als acords anteriors per un import total de
22.546,84 euros es podrà formalitzar a càrrec de la aplicació pressupostària
07.2410.226.99.50 del pressupost municipal de 2013, segons certificat de retenció de
crèdit núm. 130025374, de data 9 de juliol, 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 CLECE SERVEIS INTEGRATS,SA, als
Serveis Econòmics Administratius, i a l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació.

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

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

SR. ORDÓÑEZ
Bé, Plataforma per Catalunya s’abstindrà dels punts números 8 i 9 i votarà en contra
del número 10 i del número 11.

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

SR. SALMERÓN
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem favorablement els
quatre dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Convergència i Unió, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Convergència i Unió votarà a favor dels dictàmens números 8, 9 i 10 i s’abstindrà del
número 11. En referència al dictamen 10, manifestar que celebrem que un espai del
barri de Santa Eulàlia rebi el nom de Jardins del Bisbe Joan Carrera, per la
significació que va tenir aquesta persona, la persona que va ser rector de la parròquia
de San Isidre de l’any 1976 al 1991 i que en aquest any se celebra el cinquè
aniversari del seu traspàs.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO

…/…

60

Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Abstención en todos los dictámenes y respecto al
dictamen 11, referente al Plan Especial sobre establecimientos destinados a centros
de culto, consideramos necesario que la ubicación de esos centros se lleve a cabo de
forma racional, para que no genere ningún problema de convivencia. Desde el
Partido Popular pensamos además, que la ubicación de futuros centros de culto debe
hacerse de forma equilibrada en la ciudad, de forma que se evite la masificación de
esos centros en unos barrios concretos de la ciudad.
También debemos considerar aspectos fundamentales, como las condiciones del
edificio donde se pretenden instalar, la seguridad, el ruido que puede provocar esa
actividad, la accesibilidad del entorno y la posible respuesta social de los vecinos,
donde esa actividad se piensa desarrollar. Y todo ello, debe complementarse con el
derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos a la libertad de culto y, por
tanto, se debe salvaguardar la aplicación, que es real y efectiva, del derecho a
establecer centros de culto en la ciudad. Desde el Partido Popular pedimos al
gobierno que extreme las inspecciones, para que realmente, cuando se solicite una
licencia de actividades de culto, realmente se ajuste a esa actividad, y no permitan
que se pidan permisos para desarrollar actividades lúdicas, recreativas, etc, y luego
resulta que se conviertan en un centro de culto camuflado.
En el dictamen que hoy nos presentan, figura una relación de centros de culto
autorizados para el desarrollo de esa actividad y sin embargo tenemos conocimiento
de otros establecimientos que llevan a cabo esa actuación y que no figuran en ese
listado, por eso vamos a remitir al gobierno de la ciudad, una relación de
establecimientos que, a día de hoy, sabemos que están realizando actividades de
culto y que no figuran en la lista entregada por ustedes, por tanto, pensamos que
pueden estar en situación irregular. Recordamos que, desde diciembre de 2011, en
esta ciudad están suspendidas las licencias de actividades y obras, de
establecimientos destinados a centro de culto, de ahí nuestra sospecha de que estos
centros pueden estar en esa situación irregular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto al punto al cual hacía mención el Sr. del Río, a
ver, nosotros, como saben y son ustedes conocedores, porque en el momento previo
al inicio de todo el procedimiento de la aprobación de este Plan Especial, pues
tuvimos la ocasión de hablar con todos los portavoces de todos los grupos, en el que
les expusimos cual era la intención, cual era la idea con la que abordábamos la
modificación del plan de uso que hacía referencia a los centros de culto. Es evidente,
y usted lo decía, es un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas, el
derecho, pues eso, al culto, a la religión y a poder realizar sus actividades de una
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manera cotidiana y sin cortapisas. Una modificación legal, en el año 2009, hizo
expresa condición para que en el conjunto de ciudades, de pueblos, de
ayuntamientos, del territorio, no fuera una pléyade de legislaciones, cada una a su
aire, sino que se tuviera una cierta lógica, un hilo conductor, que permitiera, por un
lado el respeto a esa libertad de oración, por decirlo de alguna manera, y que esa
libertad no fuese en contra de la convivencia y de los usos de la ciudad.
Nosotros con esta reglamentación que aprobamos hoy, lo que buscamos es conciliar
esos dos derechos, esa conciliación nos llevará a que a partir de la aprobación
definitiva de este plan de usos, las nuevas licencias ya deban acogerse a esta nueva
condición y que todas aquellas que son anteriores a la entrada en vigor de esta
normativa, sean sometidas a una inspección y a una adecuación, en los casos en que
corresponda. Es evidente, usted lo decía, se puede dar el caso de que hayan
actividades, que haya una actividad en la ciudad que no cumple con la obligatoriedad
de la solicitud de licencia o que pide licencia para una cosa y la actividad es otra.
Eso, evidentemente, puede pasar, pasa, no sólo con los centros de culto, sino con
cualquier tipo de actividad, nuestra actividad inspectora, por un lado desde la propia
área y luego por los propios servicios de guardia urbana, son tendentes justamente a
eso, a que todo aquello que está con una actividad, la actividad que se realiza
corresponda con la licencia otorgada, y en el caso de no ser así, como usted sabe, se
inicia todo un procedimiento, que culmina con la declaración clandestina de esa
actividad y el cese inmediato de esa actividad.
Ahora, eso no nos tiene que llevar tampoco, digamos, a ver el vaso medio vacío, creo
que en esta ciudad, en la ordenación de estas cuestiones, hemos avanzado
muchísimo, el hecho de que no existiera una normativa supramunicipal no ayudaba,
no ayudaba para nada, porque el marco era muy difuso y, por un lado, con la
aprobación de la Ley en el año 2009, la suspensión de licencias que se hizo en este
Ayuntamiento en el año 2011, para poder realizar todo el plan de usos, creo que nos
da un marco que además, a lo largo de toda su tramitación, ha contado, primero,
como decía, con las conversaciones y con el trabajo que hicimos con los portavoces
de los grupos, pero también con el trabajo que se ha hecho con las diferentes
comunidades, que se ha hecho con el departament de Fets Religiosos de la
Generalitat, amb el GTER, o sigui, amb tota una sèrie d’actors que tenen a veure amb
aquest àmbit i que entenem que ens dóna, com a resultat final, un pla d’usos, una
ordenança, un sistema per dotar-nos, que esperem que sigui profitós i que permeti a
tothom exercir els seus drets amb absoluta llibertat.

Essent les 11.10 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde. Així mateix, també abandona la sessió el Sr. Senen
Cañizares Martín, regidor del grup municipal del Partit Popular.

SRA. PEREA
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Molt bé, moltes gràcies, doncs si no hi ha res més, passem al següent punt, Sra.
Secretària.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 8.PER VALIDAR I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ DE
L’AJUNTAMENT A FAVOR DE L’EMPRESA GAIRALT, SA AMB NIF A08476020,
EN CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE DIVERS MATERIAL PER AL SERVEI
D’ENLLUMENAT PÚBLIC.
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’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per procedir al
reconeixement de les obligacions derivades de les següents factures presentades per
l’empresa GAIRALT, SA, en concepte de subministrament de divers material per al
servei d’enllumenat públic (RC-10/2013):
- Fra. FC329904 de 30/01/2008 .................................. 299,45 € (IVA 16% inclòs)
ATÈS que l’import total de la factura dels treballs realitzats és de 299,45 euros
(258,15 euros més 41,30 euros corresponents al 16% d’IVA).
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat un veritable crèdit com a
conseqüència dels serveis realitzats, pel qual s’hauria de reconèixer el crèdit a favor
de l’empresa que va realitzar el subministrament.
ATÈS que l’abonament de la despesa realitzada per import de 299,45 euros es podrà
formalitzar amb càrrec a la aplicació pressupostària 06.1650.210.00.50 del
pressupost municipal de 2013, segons certificat d’existència e crèdit núm. 130025047
de data 4 de juliol de 2013, 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
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Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del Tinent d'Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
Primer.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, la conversió
administrativa de les actuacions administratives realitzades corresponents a la
despesa derivada del subministrament de divers material per al servei d’enllumenat
públic (RC-10/13).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa
GAIRALT, SA amb NIF A08476020, en concepte del subministrament de divers
material per al servei d’enllumenat públic, corresponents a l’exercici 2008, per un
import total de 299,45 euros IVA inclòs, segons la factura que es detalla a
continuació:
- Fra. FC329904 de 30/01/2008 .................................. 299,45 € (IVA 16% inclòs)
Tercer.- El crèdit reconegut a l’acord anterior per un import total de 299,45 euros es
formalitzarà amb càrrec a la aplicació pressupostària 06.1650.210.00.50 del
pressupost municipal de 2013, segons certificat d’existència e crèdit núm. 130025047
de data 4 de juliol de 2013, 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 d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.

DICTAMEN 9.D’APROVACIÓ
DEFINITIVA,
AMB LA RESOLUCIÓ
D’AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL
NOMENCLÀTOR QUE INCORPORA UN NOU TEXT REFÓS, APROVAT
INICIALMENT PEL PLE EN SESSIÓ DE 29 DE GENER DE 2013.
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
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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 Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26 de juliol de 2006 va acordar,
entre d’altres, aprovar definitivament en nou text refós del Nomenclàtor de la Ciutat,
publicat al Butlletí Oficial de La Província de Barcelona núm. 219, de data 13 de
setembre de 2006, que inclou i recull els noms dels carrers, places, passeigs i la resta
dels espais públics de la ciutat.
ATÈS que en el mateix acord es va acordar aprovar definitivament l’Ordenança del
Nomenclàtor de l’Hospitalet de Llobregat, publicada en l’esmentat Butlletí, com a
instrument jurídic regulador de la identificació dels carrers, places, passeigs, parcs i
resta d’espais d ‘ús públic de la ciutat, així com la numeració dels immobles.
L’Ordenança preveu i regula la revisió, modificació i adaptació del text refós del
Nomenclàtor, així com el procediment d’aprovació dels noms proposats per la
Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat per a la seva posterior aprovació,
si s’escau, per part del Ple Municipal.
VIST el Decret de l’Alcaldia número 1168/2012, de 8 de febrer, que determina la
composició actual de la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat.
ATÈS que la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat, en la seva sessió
celebrada el dia 7 de novembre de 2012, va prendre, per unanimitat, diversos acords
i elevar a l’òrgan municipal competent la modificació del Nomenclàtor de la Ciutat, així
com l’aprovació d’un nou text refós del Nomenclàtor de la Ciutat que reculli totes les
modificacions produïdes des de l’aprovació del vigent text de refós pel Ple de
l’Ajuntament de data 26 de juliol de 2006.
ATÈS que el Ple Municipal en la seva sessió del dia 29 de gener de 2013, va adoptar
entre d’altres, l’acord número U06020601/00005, pel qual es va aprovar inicialment,
de conformitat amb el punt 2 de l’article 6 de l’Ordenança del Nomenclàtor de
l’Hospitalet de Llobregat, la proposta de modificació del mateix aprovada per la
Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat en la seva sessió celebrada el
dia 7 de novembre de 2012, i que es concreta en atorgar nom a diferents espais
públics de la ciutat, donar-ne de baixa d’altres i aprovar un text refós que inclogui les
modificacions produïdes des de l’aprovació de l’anterior pel Ple de data 26 de juliol de
2006.
ATÈS que dins el termini d’informació pública s’ha presentat en data 22 de febrer de
2013, registre d’entrada número 9906, escrit d’al·legacions del Centre d’Estudis de
l’Hospitalet, en referència a l’aprovació inicial del nomenament de l’espai existent al
barri de Can Serra, corresponent a la zona, bàsicament, al nord-oest de la Casa de la
Reconciliació, com a plaça de la Reconciliació.
El Centre d’Estudis considera “que els veïns i veïnes de Can Serra afirmen que no és
Casa de la Reconciliació sinó Casa de Reconciliació, com així consta a la placa que
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hi ha l’entrada de la dita casa, des de l’any 1975. A més de la placa, es pot veure el
fulletó: Comunicado a la Asamblea de Comunidades Populares amb data de maig de
1977. Del que tenim copia en el fons documental del Centre d’Estudis i a on es pot
llegir: La inaguración de los locales (día de San Juan de 1975) fue el resumen de
todo lo que habíamos descubierto y vivido juntos a lo largo de casi un año: entre
nosotros había nacido la Reconciliación, y entre todos lo proclamanos. Este
manifiesto es, desde entonces, la referencia ideológica constane para todos los que
entramos en la Casa de Reconciliación (no “de la” sino “de” Reconciliación).
En conseqüència, sol·licitem que la nova denominació respongui a la voluntat dels
veïns, objectiu de la proposta de la Comissió del Nomenclàtor, es a dir: Casa de
Reconciliació”.
ATÈS que la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat en la seva sessió
celebrada el dia 16 de juliol de 2013, ha aprovat per unanimitat, resoldre la al·legació
presentada pel Centre d’Estudis de l’Hospitalet , proposant designar definitivament a
l’esmentat espai com a plaça de la Casa de Reconciliació.
VIST l’informe jurídic emès en l’expedient en data 9 d’agost de 2013 pel assessor
jurídic de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.
ATÈS que l’atribució de la competència per resoldre l’expedient correspon a
l’Ajuntament Ple, segons determina article 6 de l’Ordenança del Nomenclàtor de
l’Hospitalet de Llobregat, aprovada pel Ple municipal, en la sessió de 26 de juliol de
2006 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 219, de
data 13 de setembre de 2006.
VISTS els Decrets de l’Alcaldia 9382/2011 i 9385/2011 de 12 de desembre, que
atribueixen a l’Àrea d’Espai, Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, les funcions de
confecció i manteniment del Nomenclàtor vigent, el Tinent d’Alcaldia d’aquesta Àrea
és el competent per a proposar la modificació objecte de l’expedient, amb dictamen
previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic.
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.- ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació presentada pel Centre d’Estudis de
l’Hospitalet en data 22 de febrer de 2013, referida al nomenament de l’espai existent
al barri de Can Serra, corresponent a la zona, bàsicament, al nord-oest de la Casa de
la Reconciliació, com a plaça de la Reconciliació, aprovat inicialment, entre d’altre
acords, pel Ple Municipal en la seva sessió del dia 29 de gener de 2013. L’estimació
parcial es resol en la forma aprovada per la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor
de la Ciutat en la seva sessió celebrada el dia 16 de juliol de 2013, per la qual cosa la
denominació definitiva s’estableix com: “plaça de la Casa de Reconciliació”.
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT, de conformitat amb el punt 2 de l’article 6
de l’Ordenança del Nomenclàtor de l’Hospitalet de Llobregat, la proposta de
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modificació del mateix aprovada pel ple municipal en la seva sessió del dia 29 de
gener de 2013, i que es concreta en atorgar nom a diferents espais públics de la
ciutat, donar-ne de baixa d’altres i aprovar un text refós que inclogui les modificacions
produïdes des de l’aprovació de l’anterior pel ple de data 26 de juliol de 2006 , en els
següents termes, que inclou la resolució de l’al·legació a la que fa referència el punt
anterior:
A) Nomenar diversos espais de la ciutat:
- Espai existent corresponent a la plaça envoltada per diversos edificis de
la Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet i Barcelona, a l’oest del seu recinte
tancat, al nord de l’avinguda de la Granvia de l’Hospitalet, a l’est del
relativament nou bloc d’habitatges de lloguer i al sud de l’avinguda del
Carrilet, com plaça de Maria Soteras.
-

Espai existent corresponent a un vial longitudinal que connecta l’avinguda
de la Granvia de l’Hospitalet (entre els edificis de la Ciutat de la Justícia de
l’Hospitalet i Barcelona amb numeració de carrer 4 i 6 d’aquesta
avinguda), al sud, amb la rotonda d’encreuament entre l’avinguda el
Carrilet i els carrers de l’Aprestadora i de Buenos Aires, al nord, com
carrer de Victoria Kent.

-

Espai actualment en obres, pendent d’urbanització, corresponent a la zona
qualificada com zona verda (6b) entre els futurs edificis actualment en
construcció delimitats per l’actual edifici amb entrades pel carrer de Justa
Goicoechea, la prolongació del passatge de Salvadors, el carrer de
Salvadors i el carrer de Santa Eulàlia, com plaça de Frederica Montseny.

-

Espai actualment en obres, pendent d’urbanització, corresponent a un
futur vial longitudinal que connectarà el carrer de Santa Eulàlia, al sud,
amb el passatge de Salvadors, al nord, situat a l’est de l’edifici d’habitatges
amb entrades pel carrer de Justa Goicoechea, com carrer de Clara
Campoamor.

-

Espai existent al barri de Can Serra, corresponent a la zona, bàsicament,
sobre l’aparcament soterrat al sud de l’escola La Carpa, delimitat a l’oest
pel carrer de Pere Pelegrí, al nord per aquesta escola, a l’est pel vial
d’accés als edificis amb número 88 de l’avinguda de Can Serra i al sud per
aquesta avinguda, com a plaça de la Carpa.

-

Espai existent al barri de Can Serra, corresponent a la zona, bàsicament,
al nord-oest de la Casa de la Reconciliació, com a plaça de la Casa de
Reconciliació.

-

Espai existent al barri de les Planes, corresponent a la zona,
bàsicament, sobre l’aparcament soterrat entre els carrers del Teide, de
Granada i de l’avinguda de Catalunya, com plaça de Granada.
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-

Espai existent al barri de la Florida, corresponent a la zona verda
enjardinada delimitada al nord pel carrer del Doctor Ramon Solanich i
Riera, des del carrer de Finestrelles fins a la plaça del Cadí, com a jardins
de la Granota.

B) Nomenar diversos espais de la ciutat de la següent forma, que corresponen a
nous trams de carrers que es prolonguen pels extrems per l’execució urbanística,
incloent la desaparició dels trams del carrer de la Metal·lúrgia, pels mateix motiu:
-

Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, nou tram resultant de la prolongació
cap a l’oest, cap al límit amb el terme municipal de Cornellà de Llobregat,
a la zona de La Remunta.

-

Carrer de l’Estronci, trams existents resultants de la prolongació cap al
nord, cap a la frontera amb el terme municipal d’Esplugues de Llobregat.

-

Carrer de Miralta, tram existent resultant de la prolongació cap a l’est, pel
començament, segons la numeració.

-

Carrer de Cornellà, tram existent resultant de la prolongació cap a l’est, pel
començament, segons la numeració.

-

Carrer de la Metal·lúrgia, trams desapareguts, al nord del carrer de la
Botànica, que eren als espais ocupats actualment pel Recinte Firal.

C) Donar de baixa els següents noms d’espais públics de la ciutat que han
desaparegut físicament:

-

- Carrer de l’Acer
Carrer de Pedrosa D
- Carrer de Pedrosa E
- Carrer del Cadmi
- Carrer de les Trepaderas

D) Donar de baixa el següent nom d’espai públic de la ciutat i procedir a canviar el
tipus de via d’un altre:
-

Donar de baixa del Text Refós del Nomenclàtor, l’actual plaça de
Canalejas.

-

Canviar el tipus de via, de passatge a plaça, per a l’actual passatge de
Canalejas, que passarà a denominar-se plaça de Canalejas.

SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT , de conformitat amb el punt 2 de l’article 6
de l’Ordenança del Nomenclàtor de l’Hospitalet de Llobregat, el nou text refós del
nomenclàtor de la ciutat, que incorpora les modificacions efectuades des de
l’aprovació de l’últim nomenclàtor pel Ple de data 26 de juliol de 2006:
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TEXT REFÓS DEL NOMENCLÀTOR

Abedul, carrer de l'
Aigües del Llobregat, carrer de les
Ajuntament, plaça de l'
Alacant, carrer d'
Albéniz, carrer d'
Albereda, carrer de l'
Albert Bastardes, avinguda d'
Albiol, carrer d'
Alegria, carrer de l'
Alhambra, carrer de l'
Alhambra, parc de l'
Almadén, carrer d'
Almeria, carrer d'
Alt, carrer
Alumini, carrer de l'
Álvarez de Castro, avinguda d'
Alzina, plaça de l'
Amadeu Torner, carrer d'
Amadeu Vives, carrer d'
Amalvígia, plaça d'
Amapolas, carrer de les
Amat, passatge d'
Amèrica, avinguda d'
Ametller, carrer de l'
Amistat, carrer de l'
Andorra, carrer d'
Àngel Guimerà, carrer d'
Antiga del Prat, carretera
Antiga Travessera, carrer de l'
Antonio Machado, carrer d'
Antonio Machado, jardins d'
Aprestadora, carrer de l'
Arquimedes, carrer d'
Arquitectura, carrer de l'
Arts i els Oficis, carrer de les
Atlàntida, carrer de l'
Aviació, carrer de l'
Avis, plaça dels
Bacardí, carrer de
Badajoz, carrer de
Badalona, carrer de
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Baix, carrer
Barcelona, carrer de
Baró de Maldà, carrer del
Batllori, carrer de
Belchite, carrer de
Bellavista, carrer de
Bellvitge, parc de
Bellvitge, passeig de
Bernini, carrer de
Besa, carrer de
Bisbal, carrer de la
Blas Fernández Lirola, carrer de
Blas Infante, plaça de
Blocs de la Florida, plaça dels
Bòbila, plaça de la
Bòbiles, carrer de les
Bonvehí, passatge de
Bosc, avinguda del
Botànica, carrer de la
Bruc, carrer del
Buenos Aires, carrer de
Ca n'Alòs, carrer de
Ca n'Alòs, passatge de
Cabana, parc de la
Cadena, camí de la
Cadí, plaça del
Cal Joan del Ros, camí de
Cal Pau Redó, camí de
Calderón de la Barca, carrer de
Camilo José Cela, plaça de
Campoamor, carrer de
Can Buxeres, parc de
Can Cluset, parc de
Can Colom, plaça de
Can Creixells, parc de
Can Nyac, torrent de
Can Pi, carrer de
Can Polític, passatge de
Can Pujadas, carrer de
Can Serra, avinguda de
Can Sumarro, jardins de
Can Tries, carrer de
Can Trinxet, plaça de
Can Vila, passatge de
Can Xerricó, passatge de
Canal de la Infanta, jardins del
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Canalejas, plaça de
Canigó, carrer del
Canyet, urbanització del
Carmen Amaya, avinguda de
Carpa, carrer de la
Carpa, plaça de la
Carrasco i Formiguera, carrer de
Carrilet, avinguda del
Casa de Reconciliació, plaça de la
Casa Nova, carrer de la
Castelao, carrer de
Castellbò, carrer de
Castellvell, carrer de
Los Castillejos, carrer de
Catalana, rambla
Catalunya, avinguda de
Caterina Albert, carrer de
Cavall Bernat, carrer del
Cementiri, passatge del
Centre, carrer del
Ceravalls, carrer de
Cervantes, carrer de
Churruca, carrer de
Ciències, carrer de les
Cinca, carrer del
Cirerers, plaça dels
Ciutat Comtal, carrer de la
Clara Campoamor, carrer de
Claret, carrer de
Clavells, carrer dels
Clotet, carrer del
Cobalt, carrer del
Collblanc, carretera de
Collblanc, travessera de
Collserola, carrer de
Colom, carrer de
Colom, passatge de
Comerç, carrer del
Comunitats, plaça de les
Concepció, passatge de la
Congost, carrer del
Constitució, plaça de la
Cooperativa, carrer de la
Cornellà, carrer de
Corominas, carrer de
Cortada, carrer de
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Corts, travessera de les
Costa, passatge de
Cotonat, carrer de
Covadonga, carrer de
Creu Roja, carrer de la
Crom, carrer del
Cultura, carrer de la
Cultura, plaça de la
Dalt, ronda de
Digoine, carrer de
Diògenes, carrer de
Doctor Fleming, carrer del
Doctor Gregorio Marañón, carrer del
Doctor Jaume Ferran i Clua, carrer del
Doctor Martí i Julià, carrer del
Doctor Ramon Solanich i Riera, carrer del
Dolors Aleu, carrer de
Dos, passatge
Dos de Maig, carrer del
Ebre, carrer de l'
Eivissa, plaça d'
El·lipse, carrer de l'
Electricitat, avinguda de l'
Emigrant, carrer de l'
El Empecinado, carrer d’
Empordà, carrer de l'
Empúries, carrer d'
Enginyer Moncunill, carrer de l'
Enllaç, via d'
Enric Morera, carrer d'
Enric Prat de la Riba, carrer d'
Ermita de Bellvitge, carrer de l'
Ernest Lluch, carrer d'
Ernest Lluch, plaça d'
Escorça, plaça de l'
Escorxador, passatge de l'
Escultura, carrer de l'
Església, carrer de l'
Esmaragda, carrer de l'
Espanya, carrer d'
Espanyola, plaça
Esplugues, camí d'
Esplugues, carretera d'
Esquadres, carrer de les
Estadella, passatge d'
Esteve Grau, carrer d'
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Estrella, carrer de l'
Estronci, carrer de l'
Estruch, carrer d'
Estudi, carrer de l'
Europa, avinguda d'
Europa, plaça d'
Fabregada, avinguda de la
Farnés, carrer de
Faus, carrer de
Federico García Lorca, plaça de
Feixa Llarga, carrer de la
Feixa Llarga, carretera de la
Felip Pedrell, carrer de
Femades, carrer de
Ferré, carrer de
Ferrer i Guàrdia, carrer de
Finestrelles, carrer de
Física, carrer de la
Florida, carrer de la
Floridablanca, carrer de
Font, carrer de
Font, plaça de la
Fonteta, camí de la
Fortuna, carrer de la
Fortuny, carrer de
França, carrer de
Francesc Layret, carrer de
Francesc Macià i Llussà, plaça de
Francesc Moragas, carrer de
Francesc Pedra i Lola Peñalver, jardins de
Frederic Prats, carrer de
Frederica Montseny, plaça de
Galvany, carrer de
Garraf, carrer de
Garrofers, carrer dels
Gasòmetre, carrer del
General Manso, carrer del
General Prim, carrer del
Germanes Ocaña, plaça de les
Girona, carrer de
Glòria, carrer de la
Gonçal Pons, carrer de
Goya, carrer de
Granada, carrer de
Granada, plaça de
Graner, carrer de
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Granollers, carrer de
Granota, jardins de la
Granvia de l'Hospitalet, avinguda de la
Granvia de l'Hospitalet, parc de la
Gravina, carrer de
Guernica, plaça de
Guilera, passatge de
Hanna Arendt, carrer de
Herrero, carrer d'
Hierbabuena, carrer de la
Holanda, carrer d'
Ibèria, carrer d'
Igualtat, carrer de la
Illes Canàries, carrer de les
Independència, carrer de la
Industrial, travessia
Isaac Peral, carrer d'
Isabel la Catòlica, avinguda d'
Jacint Verdaguer, carrer de
Jansana, carrer de
Jansana, passatge de
Jardí, carrer del
Jaume Blanchart, passatge de
Jaume Ventura i Tort, carrer de
Jerusalem, carrer de
Joan Brossa, plaça de
Joan Carles I, avinguda de
Joan de Joanes, carrer de
Joan Maragall, carrer de
Joan Pallarès, carrer de
Joan XXIII, carrer de
Joncs, carrer dels
José Agustín Goytisolo, carrer de
Josep Anselm Clavé, carrer de
Josep Bordonau i Balaguer, plaça de
Josep Maria de Sagarra, carrer de
Josep Molins, avinguda de
Josep Pla, carrer de
Josep Prats, carrer de
Josep Sunyol, carrer de
Josep Tarradellas i Joan, avinguda de
Joventut, carrer de la
Juan de Toledo, carrer de
Juan Ramón Jiménez, carrer de
Just Oliveras, rambla de
Justa Goicoechea, carrer de
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Lavínia, carrer de
Leonardo da Vinci, carrer de
Libèl·lula, carrer de la
Literatura, carrer de la
Litoral, ronda del
Llançà, carrer de
Llavinés, carrer de
Lleida, carrer de
Lleó, carrer de
Llevant, carrer de
Llibertat, plaça de la
Llobregat, carrer del
Llopis, passatge de
Llorer, carrer del
Llosa, plaça de la
Lluís Companys i Jover, plaça de
Llunàs, carrer de
Llunàs, passatge de
Luarca, carrer de
Major, carrer
Maladeta, carrer de la
Màlaga, carrer de
Maluquer, carrer de
Manuel Azaña, avinguda de
Marcel·lí Esquius, carrer de
Mare de Déu de Bellvitge, avinguda de la
Mare de Déu de la Llum, carrer de la
Mare de Déu de la Mercè, carrer de la
Mare de Déu de Montserrat, carrer de la
Mare de Déu de Montserrat, plaça de la
Mare de Déu de Núria, carrer de la
Mare de Déu de Puigcerver, carrer de la
Mare de Déu del Carme, carrer de la
Mare de Déu del Pilar, plaça de la
Mare de Déu dels Desemparats, carrer de la
Maria Artigal, plaça de
Maria Aurèlia Capmany, plaça de
Maria Soteras, plaça de
Marie Curie, plaça de
Marina, rambla de la
Marquesa, parc de la
Martí i Blasi, carrer de
Martí i Codolar, carrer de
Martorell, carrer de
Mas, carrer de
Masnou, avinguda del
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Matas, passatge de
Menéndez Pidal, carrer de
Menorca, carrer de
Mercader, carrer de
Mercat, carrer del
Mercat de Collblanc, plaça del
Mestre Candi, carrer del
Mestre Carbó, carrer del
Mestre Clavé, plaça del
Mestre Serrano, carrer del
Metal·lúrgia, carrer de la
Metro, avinguda del
Mig, carretera del
Migdia, carrer del
Miguel Hernández, carrer de
Milagros Consarnau i Sabaté, plaça de
Milans, passatge de
Mileva Maric, carrer de
Mimoses, carrer de les
Mina, carrer de la
Miner, passatge
Miquel Peiró i Victorí, carrer de
Miquel Romeu, carrer de
Miraflores, avinguda de
Miralta, carrer de
Mistral, carrer de
Modern, carrer
Molí, carrer del
Molines, carrer de
Mont, carrer del
Mont-ras, carrer de
Montseny, carrer del
Montserrat Isern, passatge de
Montserrat Roig, carrer de
Mossèn Homar, plaça de
Mossèn Jaume Busquets, carrer de
Mossèn Lluís Pañella, carrer de
Mossèn Santiago Oliveras, carrer de
Motors, carrer dels
Muns, carrer de
Muntanya, carrer de la
Muses, carrer de les
Naranjos, carrer dels
Narcís Monturiol, carrer de
Natzaret, carrer de
Níquel, carrer del
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Nord, avinguda del
Numància, carrer de
Occident, carrer d'
Ocellets, parc dels
Oliveras, passatge d'
Onze de Setembre, carrer de l'
Orient, carrer de l'
Oriental, carrer
Òrrius, carrer d'
Oviedo, carrer d'
Pablo Iglesias, carrer de
Palmeres, plaça de les
Paquita, passatge de
Pare Marchena, carrer del
Pareto, carrer de
París, carrer de
Parral, carrer del
Patronat, carrer del
Patronat, passatge del
Pau, passatge de la
Pau Casals, avinguda de
Pau Sans, carrer de
Pedraforca, carrer del
Peníscola, carrer de
Pere Pelegrí, carrer de
Pérez Galdós, carrer de
Pi i Margall, carrer de
Piera, carrer de
Piera, passatge de
Pins, carrer dels
Pintor Mestre i Castellví, carrer del
Pintor Sorolla, carrer del
Pirineus, plaça dels
Pius XII, plaça de
Planes, carrer de les
Planes, parc de les
Plini, carrer de
Poeta Llombart, carrer del
Pompeu Fabra, carrer de
Ponent, avinguda de
Pons, passatge de
Ponsich, carrer de
Portugal, carrer de
Prat, carrer del
Prat de la Manta, carrer del
Primavera, carrer de la
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Primer de Maig, carrer del
Príncep de Bergara, carrer del
Progrés, carrer del
Provença, carrer de
Provençana, plaça de
Pubilla Cases, carrer de la
Pubilla Cases, plaça de la
Puig i Gairalt, plaça de
Pujós, carrer de
Quart, plaça de
Radi, carrer del
Rafael Barradas, carrer de
Rafael Campalans, carrer de
Ramon Frontera, avinguda de
Rectoria, passatge de la
Reforma, carrer de la
Rei En Jaume, carrer del
Remunta, plaça de la
Renclusa, carrer de la
Repartidor, plaça del
Repòs, plaça del
Residència, carrer de la
Reverter, carrer de
Ribera, camí de la
Riera Blanca, carrer de la
Riera de l'Escorxador, carrer de la
Riera de la Creu, carrer de la
Riera dels Frares, carrer de la
Riereta, camí de la
Rius, passatge de
Rius i Carrió, carrer de
Roca i Umbert, carrer de
Rodés, carrer de
Rosa de Alejandría, carrer
Rosalía de Castro, carrer de
Rosell, carrer de
Roselles, carrer de les
Roses, carrer de les
Rosich, carrer de
Rosselló, carrer del
Rossend Arús, carrer de
Rovira, passatge de
Rubidi, carrer del
Sabadell, carrer de
Salamina, carrer de
Salvador Espriu, carrer de
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Salvador Seguí, carrer de
Salvadors, carrer de
Salvadors, passatge de
Sanfeliu, carrer de
Sangoneres, carrer de les
Sant Antoni, carrer de
Sant Carles, carrer de
Sant Cristòfol, passatge de
Sant Eugeni, carrer de
Sant Francesc Xavier, carrer de
Sant Isidre, plaça de
Sant Joan, carrer de
Sant Joan, plaça de
Sant Jordi, plaça de
Sant Josep, carrer de
Sant Pere, carrer de
Sant Pius X, carrer de
Sant Rafael, carrer de
Sant Ramon, carrer de
Sant Roc, carrer de
Sant Roc, carretera de
Santa Anna, carrer de
Santa Bàrbara, carrer de
Santa Eulàlia, carrer de
Santa Rosa, carrer de
Santiago Apòstol, carrer de
Santiago de Compostel·la, carrer de
Santiago Ramón y Cajal, carrer de
Santiago Rusiñol, carrer de
Saurí, carrer de
Segòvia, carrer de
Sénia, jardins de la
Serp, parc de la
Severo Ochoa, avinguda de
Sevilla, carrer de
Simancas, carrer de
Sort, carrer de
Subur, carrer de
Talaia, carrer de la
Tarragona, carrer de
Tecla Sala, carrer de
Tecla Sala, jardins de
Teide, carrer del
Tel·luri, carrer del
Ter, carrer del
Terra Alta, carrer de la
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Terra Baixa, carrer de
Terrè, carrer de
Toledo, carrer de
Tomás Giménez, avinguda de
Torns, carrer de
Torrassa, parc de la
Torrassa, ronda de la
Torrent Gornal, avinguda del
Transformador, carrer del
Transversal, carrer
Treball, carrer del
Tuzla, plaça de
UNICEF, plaça de l'
Unió, carrer de la
Uva, carrer de l'
Valeta, carrer de
Vall, camí del
Vallparda, carrer de
Vaquer, carrer de
Veïns, plaça dels
Ventura Gassol, avinguda de
Via, ronda de la
Vic, carrer de
Vicenç Martorell, carrer de
Victoria Kent, carrer de
Vidre, plaça del
Vidrieries Llobregat, plaça de les
Vigo, carrer de
Vilafranca, avinguda de
Vilanova, avinguda de
Vilardosa, carrer de
Vilumara, carrer de
Vinaròs, carrer de
Vinyeta, carrer de la
Vora del Riu, carretera de la
Xiprer, passatge del
Xipreret, carrer del
Zuloaga, passatge de

TERCER .- TRASLLADAR íntegrament el present acord a la Comissió per a l’Estudi
del Nomenclàtor de la Ciutat, a l’Alcaldia-Presidència, Programa de Participació
Ciutadana , a la Secció de SIG i Cartografia, al Centre de Normalització Lingüística, al
Centre d’Estudis de l’Hospitalet, i a la Federació d’Associacions de Veïns de
l’Hospitalet.
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DICTAMEN 10.PER APROVAR INICIALMENT LA DENOMINACIÓ “JARDINS
DEL BISBE JOAN CARRERA” PER UN ESPAI DEL DISTRICTE DE SANTA
EULÀLIA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 6 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26 de juliol de 2006 va acordar,
entre d’altres, aprovar definitivament en nou text refós del Nomenclàtor de la Ciutat,
publicat al Butlletí Oficial de La Província de Barcelona núm. 219, de data 13 de
setembre de 2006, que inclou i recull els noms dels carrers, places, passeigs i la resta
dels espais públics de la ciutat.
ATÈS que en el mateix acord es va acordar aprovar definitivament l’Ordenança del
Nomenclàtor de l’Hospitalet de Llobregat, publicada en l’esmentat Butlletí, com a
instrument jurídic regulador de la identificació dels carrers, places, passeigs, parcs i
resta d’espais d ‘ús públic de la ciutat, així com la numeració dels immobles.
L’Ordenança preveu i regula la revisió, modificació i adaptació del text refós del
Nomenclàtor, així com el procediment d’aprovació dels noms proposats per la
Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat per a la seva posterior aprovació,
si s’escau, per part del Ple Municipal.
VIST el Decret de l’Alcaldia número 1168/2012, de 8 de febrer, que determina la
composició actual de la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat.
ATÈS que la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat, en la seva sessió
celebrada el dia 7 de novembre de 2012, va prendre per unanimitat, entre d’altres, el
següent acord:
Elevar a l’aprovació de l’òrgan municipal competent el nom de “jardins del Bisbe Joan
Carrera” per l’espai existent corresponent a una zona enjardinada i les zones per a
vianants entre les edificis de la parròquia de Sant Isidre i l’edifici dels Jutjats de
l’Hospitalet de la Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet i Barcelona, al sud-oest seu,
delimitada per aquests edificis, l’avinguda del Carrilet i el carrer de l’Aprestadora.
VIST l’informe de data 5 de desembre de 2012 emès pel cap de la Secció de SIG i
Cartografia.
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VIST l’informe jurídic emès en l’expedient en data 13 d’agost de 2013 pel assessor
jurídic de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.
ATÈS que l’atribució de la competència per resoldre l’expedient correspon a
l’Ajuntament Ple, segons determina article 6 de l’Ordenança del Nomenclàtor de
l’Hospitalet de Llobregat, aprovada pel Ple municipal, en la sessió de 26 de juliol de
2006 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 219, de
data 13 de setembre de 2006.
VISTS els Decrets de l’Alcaldia 9382/2011 i 9385/2011 de 12 de desembre, que
atribueixen a l’Àrea d’Espai, Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, les funcions de
confecció i manteniment del Nomenclàtor vigent, el Tinent d’Alcaldia d’aquesta Àrea
és el competent per a proposar la modificació objecte de l’expedient, amb dictamen
previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai, Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb el punt 2 de l’article 6 de
l’Ordenança del Nomenclàtor de l’Hospitalet de Llobregat, la proposta aprovada per la
Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat, en la seva sessió celebrada el
dia 7 de novembre de 2012, d’incloure al Nomenclàtor de la Ciutat el nom de “jardins
del Bisbe Joan Carrera” per l’espai existent corresponent a una zona enjardinada i
les zones per a vianants entre les edificis de la parròquia de Sant Isidre i l’edifici dels
Jutjats de l’Hospitalet de la Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet i Barcelona, al sudoest seu, delimitada per aquests edificis, l’avinguda del Carrilet i el carrer de
l’Aprestadora.
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquest acord pel termini de trenta
dies hàbils, mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al taulell d’anuncis
municipal i en un dels diaris de més difusió de la província. El termini d’informació
pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions
oficials suara esmentades.
TERCER.- TENIR PER APROVAT DEFINITIVAMET l’anterior acord pel cas que no
s’hi formuli cap al·legació, reclamació i suggeriment durant el termini d’informació
pública, sense necessitat de cap tràmit ulterior.
QUART.- TRASLLADAR íntegrament el present acord a la Comissió per a l’Estudi
del Nomenclàtor de la Ciutat, a l’Alcaldia-Presidència, Programa de Participació
Ciutadana , a la Secció de SIG i Cartografia, al Centre de Normalització Lingüística, al
Centre d’Estudis de l’Hospitalet, a la Federació d’Associacions de Veïns de
l’Hospitalet.
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DICTAMEN 11.PER APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL
SOBRE ESTABLIMENTS DESTINATS A CENTRES DE CULTE, DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; amb 10 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 amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que, la Junta de Govern Local, en la sessió de data 13 de desembre de 2011
va aprovar la Suspensió de llicències d’activitats i obres dels establiments destinats a
Centres de Culte a tot el terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, amb l’objectiu
de conjugar el dret fonamental a la llibertat de culte amb una disposició física
adequada en el territori que satisfaci les exigències d’aplicació; acord que va ser
publicat al Butlletí Oficial de la Província de 24 de gener de 2012; al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, nº 6049 de 20 de gener de 2012, al diari “El Periódico de
Catalunya” el 24 de gener de 2012 i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en la sessió de 15 de gener de 2013, va aprovar
inicialment el Pla Especial sobre establiments destinats a centres de culte de
l’Hospitalet de Llobregat, als àmbits que comprenen el sector del terme municipal
situat al nord de la Granvia i els que conformen l’illa de la Plaça Europa i l’illa del
Residencial Granvia, situades al sur de la Granvia, sotmetent-lo a informació pública
pel termini d’un mes.
Per aquest mateix acte, es va acordar la pròrroga de la suspensió de llicències suara
esmentada, conforme disposa l’article 73 de la Llei d’Urbanisme.
ATÈS que l’aprovació inicial i la suspensió de llicències, va anunciar-se amb la
publicació d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de data 21 de gener de 2013;
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 6296 de data 18 de gener de 2013; al
diari “El Periódico de Catalunya” en data 21 de gener de 2013 , en el Tauler d’edictes
de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal, obrint-se el termini d’un mes
d’informació per a la formulació d’al·legacions.

ATÈS que en data 1 de febrer de 2013 i nº de registre general d’entrada
0111E/4627/2013, es sol·licita informe a la Direcció General d’Afers Religiosos de la
Generalitat de Catalunya, el qual és rebut en aquest Ajuntament en data 24 d’abril de
2013 i nº de registre general d’entrada 20.065.
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ATÈS que la Vicesecretària General, mitjançant certificació de data 25 de febrer de
2013, fa constar que no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions.

VIST l’informe emès pels Serveis Tècnics de l’Agencia de Desenvolupament Urbà,
que recull les observacions detallades a l’apartat 4 i 5 de l’informe emès per la
Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe emès per la Cap de servei de Gestió i Assessorament Jurídic de
l’Agencia de Desenvolupament Urbà i el que disposa l’article 85 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme 3/2010, en redacció donada pel Decret Legislatiu 3/2012, de 22 de
febrer.
ATÈS que l’atribució per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional correspon al
Ple Municipal, de conformitat amb l’article 123.1.i.2) de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el “quòrum” de la majoria simple, el
Pla Especial sobre establiments destinats a centres de culte de l’Hospitalet de
Llobregat, als àmbits que comprenen el sector del terme municipal situat al nord de la
Granvia i els que conformen l’illa de la Plaça Europa i l’illa del Residencial Granvia,
situades al sur de la Granvia.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord per triplicat, amb
fotocòpia de l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
per a la seva aprovació definitiva.

COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES

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

SRA. PEREA
Molt bé, doncs pel posicionament Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Bé, Plataforma per Catalunya s’abstindrà en el punt número 12 i votarà favorablement
al 13 i al 14.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem
favorablement als tres dictàmens.

SRA. PEREA
Molt bé, gràcies. Sra. Annabel Clar.

SRA. CLAR
Sí, en nom de Convergència i Unió votarem favorablement als tres dictàmens.

SRA. PEREA
D’acord, gràcies. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
El grupo municipal del Partido Popular vota a favor de todos los dictámenes.

SRA. PEREA
Molt bé, Sra. Secretària, així doncs passem a Control i Fiscalització.

Essent les 11.15 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta i el Sr. Senen Cañizares Martín, regidor del grup municipal del
Partit Popular.
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BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 12.PER APROVAR UN CONVENI PER A LA REALITZACIÓ
D’ANÀLISIS D’ALIMENTS I AIGÜES DURANT L’ANY 2013, AMB L’AJUNTAMENT
D’ESPLUGUES. 10.039,65 €.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas
i Bas; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants 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:
VIST l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat,
de data 19.04.2013 pel qual s’aprova el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
l’Hospitalet en matèria d’utilització del laboratori de Salut Pública per l’any 2013.
ATÈS que l’ esmentat conveni estableix una contraprestació econòmica de 10.039,65
euros en favor de l’Ajuntament de L’Hospitalet per l’exercici de 2013, per la qual cosa
cal procedir a l’acceptació expressa de l’ esmentada quantitat.
VIST l’informe emès per la Cap de la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori, favorable
a l’aprovació de l’ esmentat conveni de col·laboració.
VIST l'informe emès per l'Assessor Jurídic del Servei de Salut.
VISTES les funcions executives assignades a l’Àrea de Benestar i Famílies
mitjançant Decret de l’Alcaldia 9382/2011, de 12/12/2011, en matèria de salut.
VIST que és òrgan competent per a l’aprovació del present acord el PLE de
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 123.1.j) de la llei 7/1985, LBRL, en
relació als arts. 15.4 de la llei 30/1992, LRJ-PAC i 309 del Decret179/1995, ROAS,
donat que es produeix l’acceptació d’una encomana de gestió feta per una
Administració Pública (Ajuntament d’Esplugues de Llobregat) a una altra (Ajuntament
de l’Hospitalet)
VISTES les facultats delegades per l’Alcaldia - presidència en la Tinenta d’Alcaldia de
Benestar i Famílies, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 9385/2011, de 12/12/2011
(BOP 28.12.2011), per tal d’efectuar propostes i dictàmens dirigits als òrgans
municipals competents, en matèries que tingui assignades.
ATÈS que l’acord d’aprovació s’ha d’adoptar per majoria absoluta del nombre legal de
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membres de la Corporació (arts. 123.2 LBRL i 309.2 ROAS) serà necessari informe
preceptiu del a Secretaria i de la Intervenció municipals, d’acord amb el que
disposa l’article 54 del RDLeg 781/1986 , de 18 d’ab ril i l¡article 173 del RD
2568/1986, de 28 de novembre (ROF)
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones.
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta del conveni a signar entre aquest Ajuntament de l ‘
Hospitalet de Llobregat i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a l'any 2013, per
a la prestació per part del Laboratori Municipal de Salut Pública de l'Hospitalet, del
servei d'anàlisis de mostres d’aliments, aigües de consum, aigües de bany i sorres,
amb una dotació econòmica màxima de 10.039,65 € ( Deu Mil trenta nou, amb
seixanta cinc cèntims) el qual es transcriuen literalment:
“ EXPOSEN:
El Laboratori Municipal de l'Hospitalet de Llobregat està dotat a l'actualitat del més
modern instrumental per realitzar amb precisió i fiabilitat les anàlisis de qualitat
química i bacteriològica de tots els aliments.
L’ esmentat recurs està capacitat per realitzar les anàlisis referits al programa de
seguretat alimentària i d’aigües de consum així com aigües de bany i sorres,
depenent de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
Així mateix, el Laboratori Municipal de l’Hospitalet de Llobregat és el Centre Oficial de
referència per a la Comarca del Baix Llobregat.
D’altra banda, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat està interessat en la utilització
dels serveis del Laboratori Municipal de l’Hospitalet i designar-lo com a proveïdor per
al Programa de Seguretat Alimentària i Sanitat Ambiental Municipal.
Per tot això, els signants acorden:
PRIMER. El Laboratori Municipal de l'Hospitalet, realitzarà l'anàlisi de les mostres
aportades per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, i lliurament dels corresponents
resultats.
SEGON. L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat es compromet a fer arribar les
mostres al Laboratori Municipal de l'Hospitalet.
TERCER. Les mostres analitzades procediran tant de la realització de les diferents
campanyes programades pel Servei de Control Alimentari i Sanitat Ambiental,
detallades al final d ‘aquest punt, com de la tramitació de denúncies davant la
Regidoria de Sanitat. El Laboratori de l ‘ Hospitalet de Llobregat, col·laborarà i
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assessorarà tècnicament a l’ esmentada regidoria en les campanyes i programes que
aquesta porti a terme.

TIPUS DE MOSTRES
Aliments
Aigües de boca
Aigües de Bany
Sorres d’espais infantils
TOTAL

QUANTITAT
86
15
10
28
139

QUART. El cost dels serveis anomenats que haurà de pagar l'Ajuntament
d'Esplugues de Llobregat, pels serveis anomenats, estarà d'acord amb les taxes
vigents, i ascendirà com a màxim a la quantitat de 10.039,65 €
CINQUÈ. La quantitat a abonar es farà efectiva per l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat, abans del 31 de desembre de 2013, prèvia presentació de factura per part
de l’ Ajuntament de l ‘ Hospitalet de Llobregat.
SISÈ. La vigència d’aquest conveni serà d’un any, iniciant-se amb caràcter retroactiu
des del dia 1 de gener de 2013, prèvia acceptació i signatura de les parts. Així
mateix, ambdues parts podran prorrogar el present conveni per un altre any, en les
condicions que s’estableixin i en consonància amb les taxes vigents “
SEGON.- CONVALIDAR, en el seu cas, les actuacions que es puguin haver realitzat
en execució de l’ esmentat conveni des del dia 1 de gener de 2013 fins el dia de
l’aprovació del present acord.
TERCER.- FACULTAR a la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies per a la
signatura d’aquest conveni i de tots els documents públics i privats que se’n derivin.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat,
a la Cap d’Unitat de Laboratori a la Habilitació de l’Àrea i a la Intervenció Municipal.

RELATIU
A
LA
INADMISSIÓ
A
TRÀMIT
PER
DICTAMEN 13.EXTEMPORÀNIES DE MÉS AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL SR. C.C.M.A.,
CONTRA L’ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 22 DE MARÇ DE 2013, QUE
LI IMPOSAVA DIVERSES SANCIONS RELATIVES A LA TINENÇA DE GOSSOS
PERILLOSOS. EX. SA 38/12
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS que, mitjançant Resolució núm. 6282/2012, de 10 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador al Sr. C.C.M.A., domiciliat al carrer
XXXXXXXXXXXX de l ‘Hospitalet per infraccions de la Llei 10/99 de gossos perillosos
( Ensinistrar el gos de raça perillosa fomentant l’atac, no disposar d’acreditació
professional, sense morrió i deslligat a la via pública i sense assegurança de
Responsabilitat Civil)
ATÈS que l’ esmentada Resolució i el Plec de càrrecs adjunt, van ser objecte de
notificació el dia 13 de juliol de 2012, sense que consti la presentació d’al·legacions ni
la proposició de la pràctica de cap mitjà de prova.
ATÈS que, amb data 20 de setembre de 2012, es va dictar proposta de resolució i
d’obertura de tràmit d’audiència, sent notificada a l’ imputat el dia 24 d’octubre de
2012, sense que tampoc consti la presentació de cap tipus d’al·legació.
ATÈS que, davant la possibilitat d’haver d’imposar unes fortes sancions econòmiques
tot i el silenci de l’ imputat, es va acordar donar-li un altre termini de deu dies per
presentar al·legacions mitjançant ofici de data 13 de desembre de 2012, notificat
personalment al Sr. M. en data 17 de desembre de 2012, pel qual s’ampliava el
termini de resolució del procediment en dos mesos per tal de facilitar- li la possibilitat
de defensar els seus interessos mitjançant l’obertura d’un nou i extraordinari tràmit
d’audiència.
ATÈS que tampoc consta la presentació de cap al·legació al respecte en el termini
atorgat.
VISTA la proposta de resolució de data 4 de gener de 2013, notificada a l’ imputat en
data 16 de gener de 2013 i davant de la qual ara tampoc s’han presentat
al·legacions.
VIST que, davant l’anterior, amb data 22 de març de 2013, el Ple municipal va
adoptar un acord pel qual imposava al Sr. C.C.M.A., vàries sancions pels fets
imputats, per un import total de 2.350,00.-euros.( dos mil tres –cents cinquanta euros)
VIST que l’ esmentat acord va ser notificat a l’ imputat en data 28 de març de 2013.
VIST que el Sr. M. va presentar , en data 2 de maig de 2013, un recurs de reposició
contra l’ esmentat acord de Ple; i que aquest recurs va ser inadmés per extemporani
mitjançant acord del Ple municipal de data 25 de juny de 2013.
ATÈS que, durant la tramitació administrativa de l’ esmentat recurs, consta la
presentació d’un altre escrit per part del sancionat, en data 12 de juny de 2013 (rebut
en el Servei de Salut el dia 17/6/2013), el qual no fa més que reiterar les al·legacions
fetes en el seu recurs de reposició, sense aportar cap dada nova ni cap prova que
rebati la certesa dels fets declarats provats en el present procediment.
ATÈS que, malgrat l’anterior, es considera convenient donar resposta específica a
aquest últim escrit d’al·legacions, per evitar causar qualsevol situació d’indefensió al
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sancionat.
ATÈS que, en la data de presentació de l’ esmentat escrit d’al·legacions, ja s’ha
exhaurit el termini per presentar qualsevol tipus de recurs administratiu ordinari o
contenciós- administratiu contra l’acord de Ple de data 22 de març de 2013, amb la
qual cosa l’acte administratiu podia considerar- se ferm i executiu; tant és així que ja
s’han girat les corresponents liquidacions i cartes de pagament de les sancions
imposades.
VIST el que disposa l’art. 47 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, segons el qual, els terminis
que estableix dita llei obliguen tant a l’administració com als interessats en els
procediments.
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:
1. PRIMER.- INADMETRE per extemporànies les al·legacions presentades pel Sr.
C.C.M.A., en el seu escrit de data 12 de juny de 2013. (núm. registre 28.080) Tot
això, amb el següent fonament legal:
a) Art. 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LBRL, en relació a l’art. 14 del
RDLEG 2/2004, de 5 de març, TRLRHL; art. 117 de la Llei 30/1992, LRJPAC.
b) Arts. 47 i 48.2 de la Llei 30/1992, LRJ-PAC.
SEGON.-COMUNICAR el presents acords a les persones interessades.

DICTAMEN 14.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. J.E.A.R. PER INFRACCIÓ A
LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS PER IMPORT TOTAL DE 150,00 EUROS. EX. SA
24/13 PA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 4803/2013, de 11 de juny, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. J.E.A.R., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXX, de l’Hospitalet, per haver incorregut en el supòsit d’infracció de portar
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un gos de raça potencialment perillosa sense morrió a la via pública.
VIST que l’esmentada resolució incoadora i la proposta de resolució adjunta, van ser
notificats en el domicili del Sr. J.E.A.R. en data 17 de juny de 2013.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. J.E.A.R., dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 22 de juliol de 2013
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció de data 11/12/2012 imputada al Sr. J.E.A.R., mitjançant resolució
núm. 004803/2013 de 11 de juny.
SEGON.- RATIFICAR la proposta e resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 22 de juliol de 2013 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter
greu i declarar al Sr. J.E.A.R., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili al carrer
XXXXXXXXXXX de L’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva
del procediment incoat a l’efecte.
QUART. - IMPOSAR al Sr. J.E.A.R., responsable de la comissió de la infracció que
es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

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

CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a les persones interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
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DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 15.DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL
PERIODE 16/07/2013 A 13/09/2013 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 5711
AL 6571.
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. 5711
de data 16 de juliol de 2013 al núm. 6571 de 13 de setembre de 2013.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 16.DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
A LES SESSIONS NÚM. 28 I 29 DE 23 I 30 DE JULIOL I NÚM. 30, 31 I 32 DE 3, 10 I
17 DE SETEMBRE DE 2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

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

Les sessions són les corresponents als números 28 i 29 de 23 i 30 de juliol de 2013 i
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30, 31 i 32 de 3, 10 i 17 de setembre de 2013, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb les mocions presentades pels Grups Municipals del PSC-PM i
ICV-EUiA, números 17 i 18, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, és una moció conjunta del Partit Socialista i d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa i faran la presentació el Sr. Graells i el Sr. Esteve.

SR. GRAELLS
Sí, gràcies Alcaldessa. Jo defensaré la primera moció, la referida a la demanda de
reducció de les matrícules universitàries i facilitar l’accés a les beques universitàries, i
el Sr. Lluís Esteve defensarà la referida a l’educació infantil i a l’educació bàsica.
Hem decidit presentar conjuntament aquestes dues mocions que estan referides a
l’àmbit educatiu, fent-ho coincidir precisament amb les dates d’inici del curs,
fonamentalment per dos raons. Una, perquè pensem que no podem mantenir-nos al
marge davant la greu situació que viu la nostra educació, tant a Catalunya, com en el
conjunt de l’Estat, i ens veiem en l’obligació de denunciar-ho, perquè la ciutadania
segueixi prenent consciència, perquè a vegades el patiment de la gent i, en aquest
cas, les involucions educatives, malgrat les protestes que hi són i que espero que hi
siguin encara més fortes en el futur, a vegades aquest patiment, aquestes
involucions, són molt silencioses i les conseqüències de futur d’aquestes greus
retallades, ens obliguen a palesar-les públicament i a posar-les en coneixement de la
ciutadania, tot i que els usuaris prou que ho estan patint i saben de les
conseqüències d’aquesta situació.
De fet, s’està aprofitant la crisi econòmica per desmantellar l’educació, per
desmantellar el sistema públic educatiu, el caràcter públic que ha de tenir l’educació, i
estem experimentant greus retrocessos en la igualtat d’oportunitats, amb unes
fractures educatives terribles, i no exagero, intento no fer demagògia i, en definitiva,
tant el govern de Catalunya, com el govern de Madrid, estan matxacant profundament
els interessos dels alumnes, especialment dels fills dels treballadors i de les
treballadores, aquelles famílies més necessitades són les que estan patint la involució
de l’educació en el nostre país.
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I, en segon lloc, ho fem conjuntament, perquè això repercuteix de manera important
en el govern de la ciutat. El govern de la ciutat ha pres la decisió política de no
mantenir-se al marge d’aquesta situació, no girar l’esquena, hi ha una voluntat política
de pal·liar al màxim les conseqüències d’aquestes polítiques regressives. En
definitiva, suplim més que complementar, en un exercici de corresponsabilitat, que
nosaltres sempre hem defensat, amb l’administració que realment és competent, que
és l’administració de la Generalitat, suplim, la substituïm, en coses tan bàsiques com
el que són les beques de menjador, hem dedicat un pressupost important, després en
Lluís Esteve s’hi referirà, a suplir allò que no arriba del govern de la Generalitat, per a
les beques de menjador. Volem que els nens i les nenes tinguin un plat a taula a
l’escola i també a casa, evidentment, però que també el tinguin a l’escola i no ens
mantenim, per tant, al marge d’això. Volem compensar la retallada brutal en els ajuts
a les escoles bressol, a les places d’escola bressol, no vol que això repercuteixi en el
preu que han de pagar les famílies i també apostem per d’altres polítiques de suport,
per exemple els plans educatius d’entorn, etc, i no em referiré més, perquè es referirà
el Sr. Lluís Esteve.
Però això implica i compromet el pressupost municipal, això sí que són xifres de
rellevància política, que vostès no fan front, els dèficits que vostès, des del govern de
Madrid i des del govern de Catalunya, impliquen en xifres milionàries el pressupost
municipal i no són ni “los tres pollitos”, als quals es referien, ni les tonteries que hem
sentit anteriorment. Això sí que és rellevant políticament, compensar el greu dèficit
que vostès estan aplicant al món educatiu. I, en definitiva, comprometem a tot el
govern, això no és una cosa d’una àrea, és un pressupost important, que repercuteix
a tot l’equip de govern, amb la seva Alcaldessa al capdavant i, per això, ho hem
volgut presentar conjuntament.
Referint-me a la moció en concret de la reducció de les matrícules universitàries i el
tema de les beques universitàries, aquí és claríssim com això..., les conseqüències
d’aquesta involució les estan patint els estudiants de famílies més desfavorides.
Concretament denunciem dues mesures, terribles, l’any 2012 el govern de Madrid,
Sr. Rajoy, decideix en el Reial Decret de racionalització de la despesa pública, reduir
en un 79% el pressupost destinat a les universitats, en el mateix Decret es decideix
incrementar les taxes en un topall màxim del 66%, el govern de la Generalitat, que
aquí sí que aplica el seu dret a decidir, decideix, com alumne avantatjat, aplicar el
topall màxim i decideix pujar un 66% les taxes universitàries. Evidentment, aquí hi ha
un factor de correcció per rendes i rendes bastant modestes veuen com han de pagar
pels seus fills el doble del que pagaven l’any anterior, doblem el preu que les famílies
han de pagar per les universitats, fins el punt que les universitats catalanes, i això ho
diu la conferència de rectors, són les terceres més cares d’Europa, això en un
moment de crisi, no som el tercer país més ric d’Europa, ni molt menys i tenim la
tercera universitat més cara d’Europa.
I la segona mesura és posar-ho difícil a aquells alumnes que arriben justets, que
arriben amb un cinc, ara tu tens tot el dret d’anar a la universitat, et certifiquen que
pots anar a la universitat, però noi, si no treus un cinc i mig, no tindràs dret a la beca.
Això ha posat en qüestió, segons les dades de la conferència de rectors, que 36.000
alumnes tinguin..., probablement passi, perquè encara està passant això, encara no
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tenim les xifres, probablement es quedin sense beca, això vol dir que 5.000 alumnes
a Catalunya probablement es quedin sense beca. És a dir, que si tu t’ho pots pagar,
podràs anar a la universitat amb un cinc, si no t’ho pots pagar, hauràs d’anar a la
universitat amb un cinc i mig. I, per tant, aquí es veu claríssimament com s’expulsa
del sistema a aquells alumnes que no s’ho podran pagar. L’any passat sortia a la
premsa, 30.000 alumnes que estan en risc de ser expulsats de la universitat, perquè
no poden fer front a aquest pagament, per impagament, 30.000 alumnes, vostè sap el
drama que significa 30.000 alumnes que van a casa seva i diuen als seus pares,
m’expulsen de la universitat, no som conscients de tot això.
No hem d’oblidar, i amb això acabo, que les beques no són un instrument
d’excel·lència, les beques són un instrument de compensació social, per aquells
alumnes que no tenen recursos i que, per tant, les beques el que busquen, sobretot,
és mantenir la igualtat d’oportunitats, les beques, els instruments d’excel·lència són
d’altres i no precisament el de les beques. És per això que proposem tot una sèrie
d’acords en aquesta moció, referits a facilitar al màxim, a reduir les taxes, a acabar
amb aquests requisits que posen al límit a moltes famílies, facilitar els pagaments
amb crèdits, etc, i és el que proposem en els acords que proposem en aquestes
mocions. Res més.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve, ja sé que no hi ha rellotge, però sí que jo estic controlant el temps i té
tres minuts.

SR. ESTEVE
Molt bé, doncs gràcies Jaume per... Presentem la segona moció conjunta dels dos
grups que donem suport al govern i bàsicament aquesta és per explicar l’estat de la
qüestió de l’inici de curs escolar a la ciutat. Com es deia abans, l’educació és el
principal instrument de cohesió social, el que fa possible la igualtat d’oportunitats, és
el lloc on, no només s’aprenen coneixements, sinó que alhora es transmeten valors,
es treballen valors i on treballem la ciutadania i el compromís social dels nostres
joves.
Per això, tot i les promeses del govern de la Generalitat, assistim un any més a
profundes retallades pressupostàries de la conselleria d’Ensenyament, a la nostra
ciutat. En concret, el govern de la Generalitat ha decidit que en tres anys, doncs
s’hagi reduït un 20% el pressupost del departament d’Ensenyament, 1.000 milions
d’euros reduïts a Catalunya en educació.
A l'Hospitalet calculem que entre serveis municipals, plans educatius d’entorn,
escoles bressol, escola de música, oficina municipal d’escolarització, tenim un ingrés
d’un milió menys, per part de la Generalitat, per aquests serveis. A les bressol,
encara impagades, per part de la Generalitat, des del curs 2011-2012, doncs es va
reduir l’aportació de la Generalitat un 52%.
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Quina ha estat la resposta de la Generalitat malgrat això? Intentar encolomar a la
Diputació de Barcelona el finançament d’aquest servei. Quina és la resposta nostra?
La resposta ha estat, a la municipal congelar els preus de les bressol a les famílies,
més beques per aquelles famílies que no tenen recursos i crear més places cada any,
a la ciutat, d’escola bressol. Per cert, la Generalitat ja fa tres anys que no finança les
beques per accedir a les escoles bressol, a les famílies sense recursos.
Una altra qüestió que afecta a la ciutat, no hi ha obres, no hi ha noves escoles, no hi
ha nous instituts, i nosaltres hem vist com l’escola Paco Candel no ha pogut tenir el
seu mòdul necessari, la seves instal·lacions necessàries, ni les cinc escoles d’infantilprimària que encara queden per edificar a la nostra ciutat, doncs no tenen calendari.
Resposta municipal, cessió d’espais a l’escola Ernest Lluch, inversió educativa potent
aquest mandat novament, quasi quatre milions d’euros en inversions educatives.
S’ha suprimit, per part de la Generalitat, els plans educatius d’entorn, el finançament,
resposta de l’Ajuntament, més finançament pels plans educatius d’entorn. L’Escola de
Música, s’ha reduït un 62% l’aportació de la Generalitat, resposta municipal, mantenir
l’activitat i solament transferir, no el 62% de la manca de finançament de la
Generalitat, sinó tan sols un 17% d’augment de les quotes, en tres anys, a les
famílies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve, si pot anar acabant.

SR. ESTEVE
Molt bé, doncs en el torn de rèplica. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies. Doncs ara sí pel posicionament dels grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Plataforma per Catalunya votarem
favorablement en aquestes dues mocions, ja que la lògica impera i el nostre grup
municipal ja va portar una moció en contra de les retallades en educació i sanitat, res
més que es van anunciar per part del govern central. Una moció que, en el cas
d’aquella moció, va ser votada tan sols favorablement pel grup socialista, el qual avui
ens presenta una moció en la mateixa línia, més ampliada amb alguna de les
retallades aprovades tant pel govern central, com pel govern de Convergència i Unió i
Esquerra Republicana. Lògicament, votarem a favor d’aquestes dues mocions.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa, compartirem el temps la Sra. Annabel Clar i jo mateixa. Sr.
Graells, ens deia que intentaria no ser demagog, no se n’ha sortit, no se n’ha sortit
gens, ni mica, perquè ens ha explicat tota una sèrie de coses que, veient les dades,
veient els números i sabent la realitat, vostè sap que no ha dit la veritat, i això no és
altre cosa doncs que fer demagògia. Ha fet demagògia, perquè vostè ha explicat, i és
cert, que el govern de l’Estat va fer un Decret en el qual reduïa en una gran quantitat,
els diners que destinava a les universitats.
A què va optar el govern de Catalunya veient que disminuïa d’una manera tan
important, de tants diners, per a les universitat catalanes, doncs escolti’m, fer una
cosa que, des del nostre punt de vista, vostès segurament haurien de recolzar i
veure-ho com una mesura que vostès en diuen progressista, que és fer que paguin
més aquells que poden i dotar, per primera vegada, de beques, de beques pròpies
per part de la Generalitat, la Generalitat fa un fons propi de beques, davant de la
deslleialtat espanyola, de no fer la transferència, ni el govern del PP, però tampoc el
del PSOE en el seu moment, de les beques que són de titularitat, haurien de ser de la
Generalitat i els recursos també per a la Generalitat. I què fa la Generalitat, doncs
utilitza 30 milions d’euros per poder fer que els nois i les noies que no es poden pagar
la universitat en els preus que s’han taxat de nou, puguin accedir-hi i, per tant, no es
vegin desplaçats, no es vegin allunyats del que són les aules.
I això ho verifica el que és la matriculació dels darrers cursos a les universitats
catalanes, en les quals no han disminuït el nombre d’estudiants a les universitats, per
tant, escolti’m, vostès facin el discurs que vulguin, però la realitat és que el govern de
Catalunya ha fet un esforç, un veritable esforç, veient que disminuïen els recursos
que venien per a les universitats catalanes, perquè sí, aquells que poden paguen
més, i això és un sistema de justícia, però aquells que no poden, tenen, no només les
beques que haurien de ser nostres i no ens han transferit, sinó que tenen unes
beques creades per la Generalitat, dotades amb 30 milions d’euros, per tal que ningú
quedi fora. I, insisteixo, només cal veure quin és l’índex de matriculació.
I, per tant, escolti’m, estudiïs quin són els ingressos que demanen a les famílies, per
tal que puguin accedir o no, a aquestes beques. És una llàstima que aquest país no
gaudim dels nostres recursos, ni tan sols allò que per Llei ens pertocaria, és lògic que
aquest país, en certs moments, es posi dempeus i vulgui fer un pas endavant.

SRA. CLAR
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Referent a la següent moció, abans d’entrar pròpiament en la moció, m’agradaria
demanar, si us plau, una rectificació d’una paraula de la moció, en el full 3/6 parla de
desnutrició, en qualsevol cas s’hauria de parlar, si per cas, de malnutrició, que és el
que deia l’informe del Síndic de Greuges, tenint en compte que la malnutrició és la
ingesta deficient de tots els nutrients necessaris durant un dia i la desnutrició, perquè
ens entenguem tots, és el que pateixen, malauradament, molta gent del tercer món.
Parlem de dues coses molt diferents, la paraula no és la mateixa i crec que val la
pena ser molt curosos a l’hora de fer servir aquestes paraules.
En segon lloc, dir que aquesta moció està plena de falsedats, aquí diuen que es
deixen de construir escoles i instituts, des de la Direcció General, des de la
conselleria, perdó, ens fan arribar dient que això no és veritat, que s’ha fet l’any
passat l’escola Pompeu Fabra, i tota la gent del barri de Santa Eulàlia ho pot verificar,
el Bisbe Berenguer, l’escola Europa, per aquest curs 2013-2014 està prevista
l’ampliació i remodelació de Can Vilumara, amb la dificultat afegida que té aquest
edifici que està catalogat com patrimoni històric. Llavors, siguem curosos i siguem
estrictes amb allò que diem.
Ens diuen també en aquesta moció, que ha hagut una retallada de l’atenció de la
diversitat, en la unitat de suport a l’educació especial, des de la conselleria ens diuen
que això no és cert, que es continuen mantenint exactament, perdó, que hi ha una
ampliació de dues unitats, una a primària i una a secundària, que es mantindran
enguany, per donar resposta a les necessitats educatives especials que es puguin
trobar en el municipi.
Ens diuen també aquí, doncs que també s’ha baixat el ràtio d’unitat d’escolarització
compartida, ens diuen des de la conselleria que això no és cert, que continuen oferint
44 places, igual que l’any passat, i que no hi ha més demanda en aquest moment a
l’Ajuntament, que les aules d’acollida s’adjudiquen amb els mateixos criteris que els
cursos anteriors i que si s’ha disminuït, en tot cas seria perquè no ha hagut més
nombre de demanda, sinó que ha hagut disminució d’alumnes nouvinguts en el
nostre municipi.
També ens diuen que suprimeixen els reforços dirigits, això des de la conselleria
també ens ho estan negant. Ens diuen aquí vostès a la seva moció, que hi ha una
retallada en la transferència per pagar l’aigua, la llum i el gas, i des de la conselleria
ens diuen que això és totalment falç. Parlen de coses que vostès ja sabien d’antuvi
que no eren certes, parlen també a la seva moció que no es cobriran la meitat de les
baixes per jubilació, vostès saben des del dia 17 de maig, que per aquest curs 20132014, això no és veritat, que la Generalitat de Catalunya cobrirà el total de les baixes
per jubilació, per aquest curs escolar.
Jo vull pensar, doncs que aquestes falsedats estan fetes des de la bona fe, amb
ganes de fer-ho una mica més gruixut del que és en realitat, per cridar una mica més
l’atenció, que no hi ha intenció de mentir obertament, però bé, estan dient coses que
no són certes i les coses s’han de dir tal qual són. En el tema de l’IVA no podem dir
una altra cosa, doncs que estem totalment d’acord amb vostès, llavors, respecte
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d’aquesta moció, el que farà el grup municipal de Convergència i Unió, és que
votarem en contra del punt 1, 2, 3 i 4, i favorablement als altres tres. Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la segunda moción, votamos a favor de los
cuatro primeros apartados y en contra del quinto y del sexto. Y votamos en contra de
esos puntos, porque este mes, pues se han presentado un total de 42 enmiendas al
articulado de la LOMCE, que recogen en gran medida las recomendaciones
formuladas, en el mes de julio, en la Comisión de Educación del Congreso, donde
como bien saben, pues 50 representantes de la comunidad educativa presentaron
enmiendas a la Ley. Como por ejemplo, pues la necesidad de unificar el bachillerato
de humanidades y ciencias sociales, dar mayor libertad de enseñanza, el
reconocimiento del papel de los padres como principales responsables de la
educación de los hijos, se mejora el marco para el aprendizaje de alumnos con
necesidades especiales y se fomentan valores como la prevención de la violencia de
género, la democracia y los derechos humanos.
Respecto a la primera moción, votamos en contra y lo hacemos porque el 74,12% del
presupuesto total de educación se destina a becas, y porque para el año 2014 el
importe que se va a destinar a becas, será de 1.417 millones de euros, es decir, un
20% más respecto a presupuestos anteriores, que era de 1.160 millones de euros. Y
hay que recordar que, en un momento de grave crisis económica, el dinero destinado
a becas ha sido el mismo en 2011, en 2012 y en 2013, es decir, el dinero destinado a
becas se ha mantenido a pesar de la crisis económica y ahora, para el año que viene,
se incrementa un 20%. Pero no sólo eso, sino que ningún otro gobierno central, en
ningún momento ha aportado tanto dinero a becas generales, ni en término relativos,
ni en términos absolutos, como el destinado a ese fin, para el año 2014. Por tanto, el
2014 será el año en el que el gobierno central destine más dinero a becas, desde que
tenemos historia presupuestaria.
Como ustedes saben, el sistema de becas se financia con los presupuestos
generales del Estado, es decir, con el dinero de todos los españoles, en un momento
donde muchas familias lo están pasando muy mal. Y va dirigido a proporcionar
recursos a estudiantes con dificultades económicas y que acrediten que ese dinero,
que es de todos los españoles, se está gastando bien. Es decir, los alumnos para
recibir una beca, deben ofrecer una mínima garantía de que aprovecharan ese dinero
que procede de todos los ciudadanos. Estamos hablando que si antes para recibir
una beca tenías que aprobar con un cinco, que menos que aprobar con un cinco,
ahora es un cinco y medio, por tanto, cuando critican al gobierno por elevar las
exigencias de rendimiento académico, es que hablamos de medio punto, de cinco a
cinco y medio, y eso hay que dejarlo claro. Desde el Partido Popular pensamos que
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el dinero de las becas tiene que ir dirigido a los estudiantes con mayores necesidades
económicas y también aquellos que obtienen mejor rendimiento académico, al menos
un cinco y medio. Por eso, votamos en contra de su moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, la Sra. Dolors Fernández m’havia demanat breument la paraula.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, breument, gràcies Sra. Alcaldessa. És un tema al qual ha fet referència la Sra.
Annabel Clar i que també la Sra. Meritxell Borràs ha estat molt activa aquest estiu,
miri, a mi m’agradaria ja fugir de conceptualitzacions científiques sobre desnutrició o
malnutrició, per una raó, jo els hi proposo una que és, passar gana, que aquesta
l’entén tothom, amb aquesta no tindrem cap mena de dificultat. Si necessitem tots
classes pràctiques del que vol dir passar gana, que suposo que ens ho podem
imaginar, podem fer un seminari ràpid i accelerat. Quantitat d’assistents socials i
quantitat de mestres, els hi diran el que ha significat per elles haver d’interrompre les
classes i donar menjar a nens que passaven gana, expressats per les pròpies
criatures i les criatures no menteixen.
Per tant, a veure, deixin ja discursos peculiars, de pares que no saben alimentar
gairebé als seus fills, vull dir, que tenen un concepte de l’educació per a la salut
peculiar i que els alimenten de manera inadequada. Quan no té feina, perd la feina,
quan un perd l’assegurança d’atur, quan un perd l’ajuda familiar, quan un perd els
estalvis i quan la família ja no pot donar més suport, només queden les
administracions, en aquest cas, la municipal. Estem esperant, amb entusiasme, que
des de la Generalitat es reconegui l’esforç que s’ha fet en aquest Ajuntament, amb
les beques de menjador, els meus companys diuen un milió, per mantenir els
mateixos criteris que els anys anteriors, tenint en compte totes les criatures que
s’incorporen, ja estem al milió tres-cents mil, més els esmorzars, més tot el suport
que s’ha donat a tots els casals d’estiu, aquest curs passat a totes les criatures que
ho han necessitat.
Per tant, eufemismes, desnutrició per aquí, malnutrició per allà, un pediatre per aquí,
el Síndic que s’equivoca, el conseller que no sé què, no, no, no, gana, gana, passar
gana, això és molt, molt, molt, però molt entenedor per tothom i, a més a més, es diu
així, passar gana.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
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Gràcies. Doncs, una mica per acabar la moció i replicar de pas a la Sra. Annabel
Clar, vostès han rebut un informe, un paper que s’ha dedicar a llegir, en tot cas,
entenc que, bé, el paper ho aguanta tot i que la realitat, si vostè passegés en aquests
moments pels instituts i les escoles de la ciutat, doncs aquest paper quedaria en no
res. Parla vostè de grans obres que s’han fet en aquests darrers anys, només s’han
fet les obres que havia planificat el govern d’esquerres en el 2011, que ja s’havien
dotat econòmicament i s’han acabat d’executar aquests anys. Per tant, no hi ha hagut
cap obra nova programada pel govern de la Generalitat actual, educativament
parlant, a la nostra ciutat.
Vostè parla que les USE, ara tenim dues USE més, les unitats de suport a l’educació
especial, gràcies a que han reduït el nombre de mestres a totes les USES actuals i
han repartit els mateixos mestres i han pogut crear dues més, però a costa
d’infradotar de personal les que ja n’hi havia. Vostè parla que de la unitat
d’escolarització compartida no hi ha més demandes, n’hi ha i, a més a més, a vostè li
haurien d’haver posat en l’informe, doncs que no podran començar deu places fins el
dia 1 d’octubre, perquè la conselleria es nega a signar el conveni amb nosaltres com
Ajuntament, fins el dia 1 d’octubre i, per tant, n’hi haurà deu nens que necessiten la
unitat d’escolarització compartida, doncs que no podran anar-hi.
I parlen també, i els hi deia molt bé la Sra. Fernández, tenen, jo crec que, la gosadia
de parlar de desnutrició, de malnutrició, quan vostès la van negar en el Parlament
aquest estiu. I ho parlen després amb el seu currículum, que és el següent, la Sra.
Rigau la primera partida que va eliminar, quan va arribar com a consellera
d’Ensenyament, va ser precisament, doncs eliminar els 5 milions d’euros que es
donaven en aquest país, any rere any, per becar a les famílies sense recursos,
perquè anessin a les escoles bressol i també se’ls hi pagués el menjador. I vostès en
el seu currículum també tenen que en el curs anterior ens van reduir 100.000 euros
en beques menjador, en aquesta ciutat, amb la que estava caient, van reduir 100.000
euros en beques menjador, a nens i nenes d’aquesta ciutat, en el curs 2012-2013.
Per tant, la resposta municipal li ha explicat molt bé la Sra. Fernández, un milió
d’euros cada any, per complementar aquestes beques menjador, que són
insuficients, estan insuficientment dotades per la Generalitat de Catalunya.
I per tant, vostès haurien de passar de perfil, davant de les crítiques d’educació,
perquè tenen molt a perdre. També és cert que el curs comença malament per la
manca de finançament de l’Estat, i en això els hi dono absoluta raó, per l’amenaça...

SRA. ALCALDESSA
Perdó Sr. Esteve, és que hi ha una dificultat amb el rellotge, que no sona, però si pot
ja acabar, finalitzi la frase.

SR. ESTEVE
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Bé, però crec que no s’ha tractat correctament el temps en aquest Ple, ho dic perquè
no s’ha tractat correctament, en tot cas, és una apreciació meva que crec que ha
hagut un error a la mesa, respecte d’això.
En tot cas dir, per acabar la frase, doncs que també tenim amenaces de l’Estat,
respecte del finançament, respecte a la LOMCE i respecte a la ARSAL, que dificultarà
molt que les regidories d’educació puguin tenir un seguiment de l’educació a les
ciutats i, per tant, que puguin seguir amb la seva tasca, per intentar que la qualitat
educativa a les ciutats, doncs es mantingui. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, era una frase una mica llarga.

SR. ESTEVE
No he fet cap punt.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, a veure, Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
Una qüestió d’ordre, hi ha una esmena presentada per Convergència i Unió en relació
a la moció número 17, de substitució d’una paraula, no sé si els grups proponents
l’accepten o no.

SRA. ALCALDESSA
S’accepta aquesta esmena? Sr. Graells i Sr. Esteve, s’ha fet una proposta per part de
Convergència i Unió.

SR. ESTEVE
Jo crec que després del sainet que va haver en el Parlament aquest estiu, en el qual
van negar fins i tot la desnutrició...

SRA. ALCALDESSA
No, no, simplement si s’accepta o no s’accepta.
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SR. ESTEVE
Jo crec que no, hi ha un informe dels pediatres que ho neguen.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, no s’accepta.

SRA. SECRETÀRIA
D’acord. El posicionament de Convergència i Unió en relació a la moció número 18,
no m’ha quedat clar.

SRA. ALCALDESSA
La número 18, és la segona, la de les matrícules universitàries.

SRA. BORRÀS
En contra.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, clarificat el posicionament de tots els grups i que no s’ha admès l’esmena,
ara si hi ha algun grup polític que vulgui fer ús de la paraula, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Molt breument, no diuen res més de les universitats,
suposo que ens deuen donar, en certa manera, la raó en el que aquí hem exposat.
Respecte a l’altre tema, hi ha un element, vostès podran dir el que vulguin, i el que
fan, aquí sí, en un tema molt greu i un tema preocupant, com és el tema de la
pobresa i el risc de la pobresa, vostès l’utilitzen malament per crear una alarma molt
per sobre de la situació que nosaltres tenim. És evident que existeix pobresa,
pobresa que afecta a nens i nenes, no només d’aquesta ciutat, sinó d’altres, però
també és cert i així ho vam manifestar nosaltres, que existeix xarxa, que existeix
xarxa en aquest país, per tal que aquestes situacions que es donin, puguin donar
resposta. I això passa des del banc d’aliments, passa també, doncs sí, a ajuntaments,
a la pròpia Generalitat, a les diferents entitats que en aquest sentit hi treballen.
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I, escolti’m, aquí no es tracta ni de científics, ni no de científics, sinó de fer
simplement un ús correcte de les paraules. I llegeixin-se l’informe del Síndic de
Greuges, si us plau, parla que en aquest país no hi ha gana, no dubto que hi ha
situacions de gran dificultat, que en casos puntuals si no hi hagués aquesta xarxa, sí
que n’hi hauria i, per tant, aquesta és una realitat de la qual s’hi dóna resposta. I, per
tant, escolti’m, el que és important és que s’hi doni la resposta com s’està fent,
d’aquest gran teixit social que juntament amb les administracions hi donen resposta i,
a partir d’aquí, escolti, manipulin el que vulguin, nosaltres vam dir el que vam dir i
també és una llàstima que no acceptin el que el propi Síndic de Greuges deia, que
parla de malnutrició, en cap cas de desnutrició.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per finalitzar el torn, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Molt breument. Miri la seva demagògia Sra. Meritxell, vostè diu, o sigui, es pugen un
66% les taxes universitàries, evidentment es fa per trams de renda, principi que
estem d’acord, que pagui més qui té les rendes més altes, però escolti’m, es que el
que paga menys ara, del tram de renda més baix, paga molt més del que pagava
abans, per tant, no diguin que això és progressista. Vostès decideixen aplicar el topall
màxim i incrementen les taxes universitàries de mitjana un 66%, al tram més baix de
renda li pugen un vint-i-escaig per cent. Després, amb les xifres nosaltres hem de fer
el que podem, perquè li recordo que vostès no aproven pressupostos i, per tant,
l’exercici d’obscurantisme que fa el seu govern, fa que els que hem de fer d’oposició
ho tinguem molt difícil, perquè com no hi ha pressupostos, és molt difícil treballar amb
les xifres, és molt difícil, però en aquest cas és claríssim, increment mitjà de les taxes
universitàries, un 66%.

SRA. ALCALDESSA
Bé, hem finalitzat el torn, passaríem al següent apartat de Convergència i Unió i
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 17 i 18; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 17.CONTRA EL MANTENIMENT DE LES RETALLADES
EDUCATIVES, I PER LA SUPRESSIÓ DE L’IVA DEL MATERIAL ESCOLAR I ELS
SERVEIS EDUCATIUS.
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L’Educació és molt més que una política pública encaminada a la capacitació
personal de les diverses generacions, és també una política que impulsa la igualtat
d’oportunitats i la competitivitat d’una economia moderna. I, com a síntesi, de tot la
política educativa es presenta com a imprescindible, no només per a la sortida de la
crisi, sinó perquè aquesta sortida sigui justa, i, àdhuc, per evitar o pal·liar els efectes
de les crisi futures.
Per tot plegat, posar bastons a les rodes de l’ensenyament, que hauria de ser la joia
de la corona, és un disbarat. No obstant això, tot i les promeses assistint un any més
amb consternació a les profundes retallades pressupostàries que la Conselleria
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya està dirigint sobre l’educació.
Durant l’estiu, la prorroga pressupostaria dels comptes del 2012 que el Govern va
aprovar amb el recolzament del PP, per molt que ERC s’esforci en negar-ho venent-lo
com un acte de rebel·lia a Espanya, suposaran una retallada d’uns 2.000 milions
d’euros en finalitzar l’any.
A finals de maig de 2013 la Generalitat havia invertit un 12% menys en matèria
d’educació.
Veiem doncs que el nou curs escolar s’inicia amb el manteniment per part de la
Generalitat de les retallades en tots els àmbits educatius.
A L’Hospitalet es calcula que la educació pública deixarà de rebre en el curs 20132014 un milió d’euros euros en ingressos ja pactats, per part de la Generalitat. A
aquesta manca de compromís i deslleialtat institucional haurà de fer front una vegada
més l’Ajuntament.
Aquestes retallades:
-

Enfonsen una mica més el projecte de les llars d’infants municipals:
des del 2010 s’ha reduït en més d’un 50% (de 1.800€ a 875€) els diners que
la Generalitat aporta per plaça d’escola bressol municipal. Ara la Conselleria
vol que les diputacions catalanes siguin les encarregades de finançar les
escoles bressol municipals. Diputacions amb les quals a desembre de 2012, la
Generalitat mantenia un deute de 15, 3 milions d’euros. Les diputacions no
haurien de ser el banc de la Generalitat, haurien de finançar altres projectes i
la Generalitat hauria de fer front a les seves competències.
A més la Generalitat tampoc ofereix aquest any el programa de beques a les
escoles bressol, fet que a L’Hospitalet supleixen els serveis municipals de
Benestar Social.

-

Es deixen de construir noves escoles i instituts, i es mantenen els barracons:
L’Hospitalet n’és un exemple com n’hi ha molts arreu de Catalunya. L’escola
Paco Candel i l’Escola Ernest Lluch romanen en mòduls prefabricats tot i que
l’Ajuntament ha cedit terrenys a la Generalitat per fer les noves escoles. CiU ja
no recorda amb quina virulència demanava la supressió del que ells
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denominaven “barracons” quan eren oposició.
-

El Govern que s’omple la boca amb les polítiques socials torna a deixar
abandonat l'alumnat vulnerable, que tornarà a ser el més perjudicat per les
retallades. Ha hagut una retallada de l'atenció a la diversitat en les Unitats de
Suport a l'Educació Especial (USEE), fet que converteix la inclusió dels nens i
nenes que necessiten una atenció específica a l'escola ordinària en una
utopia amb aquest govern. A més, la despesa en cuidadors en les Unitats
d'Escolarització Compartida (UEC) --gestionades a través d'empreses
externes-- ha baixat un 10% en els últims tres exercicis segons fonts oficials.

-

Es suprimeixen programes dirigits al reforç o a l’èxit escolar (plans educatius
d’entorn, unitats de suport a l’educació especial i de aules d’acollida
necessàries a la ciutat).

-

Es retallen transferències per pagar la llum, el gas i l’aigua.

-

Es mantindrà el nombre de professors – després d’anys de reduir la plantilla –
malgrat l’augment de 20.000 alumnes en el conjunt del sistema. S’amplia la
jornada laboral del professorat, que cada dia té més alumnes a l’aula arribant
a casos de massificació.

-

Es deixen de cobrir la meitat de les baixes per jubilació, empitjoren les
condicions de les persones interines i substitutes.

Tot i que des del Govern neguen que existeixi desnutrició, saludem la iniciativa de la
conselleria d’ampliar en un 1,8 milions la partida en beques menjador respecte del
curs passat. Tot i que la de manca de compromís del Govern de la Generalitat en els
darrers cursos, ens faran estar atents a que s’acompleixi.
Cal recordar que a la nostra ciutat en el Primer termini per la concessió de beques de
menjador del curs 2012/2013 es van rebre 2.673 concessions, de les quals només es
van poder cobrir 1.335, un 49,94% del total. Les previsions per aquest curs
2013/2014 són que es presentin 3.097 peticions, estimant-se una cobertura de 1.523,
un 49,18%.
Per altra banda, a Catalunya i a tota Espanya s’ha rebutjat al carrer el projecte de Llei
Orgànica pel Millorament de la Qualitat Educativa (LOMCE) del Ministre. Per primera
vegada tota la comunitat educativa, des de l’educació infantil fins a la universitària.
Han dit al Ministre Wert i al Govern de l’Estat, que no volen aquesta llei perquè acaba
amb la igualtat en l’accés a l’educació, posarà en risc la viabilitat dels centres
educatius públics, les condicions de treball dels mestres i la qualitat de l’educació
pública. L’educació segons el PP, ha de ser un mitjà per a la selecció social amb
barreres econòmiques i segregadores.
La LOMCE Ignora les directives europees, usurpa competències al govern de
Catalunya, anul·la la capacitat d'intervenció dels municipis, desconsidera la
intervenció dels agents socials i minimitza la participació de la comunitat educativa en
el sistema. D'aquesta manera, el sistema és més ineficient, i
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als seus actors principals se'ls redueix el millor que poden aportar: la seva
responsabilitat i la seva iniciativa.
L'escola catalana i la immersió lingüística han estat una política de consens a
Catalunya i un factor d'integració per a la ciutadania catalana de qualsevol origen. La
societat catalana no ha de permetre la fractura social ni la pèrdua cultural que
l'aplicació de la LOMCE suposaria, en permetre escoles amb llengües vehiculars
diferents, o en reduir el pes de la llengua i la cultura catalanes en el sistema educatiu.
Aquest darrer punt sembla ser l’únic que desagrada al Govern de la Generalitat, que
recordem que tot i criticar les retallades del 2012 en matèria d’educació per part de
l’Estat, va acabar aplicant algunes de les formules com per l’exemple ampliació de
alumnes per aula.
Per empitjorar la situació hem de recordar que l’espectacular increment de l’IVA del
4% al 21% a l’inici del curs escolar passat està arribant a impedir o en tot cas
dificulten, l’accés al material escolar bàsic en l’educació obligatòria a moltíssimes
famílies, fet que està moobilitzant a gran part de la societat a recollir material escolar
per a famílies que en l’actual context sòcio-econòmic, estan passant situacions
d’extrema dificultat.
Aquesta pujada de 17 punts de l’IVA que afecta al material escolar converteix a
Espanya en un dels països de la Unió Europea amb l’IVA més alt per aquest
concepte (les famílies catalanes hem pagat pel material escolar dels nostres fills el
doble de l’IVA que una família italiana, el triple que una família alemanya o quatre
vegades més que una família francesa, pel mateix concepte) Això demostra que, per
al Govern de l’Estat, el material escolar no és un bé de primera necessitat per a les
famílies, sinó, ben al contrari, un luxe, mentre el Govern de Catalunya mira cap a una
altra banda.
Però aquesta pujada de l’iVA s’ha vist que no només afecta al material escolar sinó
també als serveis educatius, com les hores d’acollida o de casal, a les activitats
extraescolars o a les hores de menjador en moltes escoles.
L’educació dels infants i dels joves és un bé públic i un dret de la ciutadania i és de
justícia que l’activitat econòmica que hi està directament vinculada quedi exempta de
tributació d’IVA tal com, d’altra banda, reconeix la legislació europea i espanyola.
Vist tot això, podrien catalogar l’inici del curs 2013-2014 com un dels pitjor inicis des
de fa dècades.
No obstant això l’Ajuntament de L’Hospitalet segueix tenint com a prioritat el blindatge
de l’estat del benestar a la nostra ciutat, amb una aposta decidida per l’educació, i ara
més que mai augmentat els recursos en aquest àmbit per pal·liar l’efecte de les
retallades dels governs de dretes a l’Estat i a Catalunya.
Ara el Govern de l’Estat amb la nova llei de reforma de l’administració local, vol treure
als ajuntament totes les competències en matèria educativa per impedir-nos prestar
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aquestes ajudes.
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) Ha estat aprovat el punt PRIMER 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. Ordóñez
i Sánchez; i amb 10 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a aturar totes les retallades en
recursos econòmics, de personal docent, de personal administratiu i de serveis i
d’inversió en infraestructures a l’educació pública.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON 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. Ordóñez
i Sánchez; i amb 10 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SEGON.- Instar a la Generalitat a aturar l’acomiadament del professorat interí i a
donar cobertura de les substitucions des del primer dia amb el cobrament del
100% del sou per al professorat substitut, en comptes de la cobertura parcial a
partir del desè dia, tal com ha establert el Departament d’Ensenyament.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 10 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCER.- Instar a que es garanteixi el manteniment de l’aportació econòmica del
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Govern de la Generalitat, derivat d’acords i convenis signats amb l’Ajuntament de
L’Hospitalet, que afectin al desenvolupament de les competències municipals en
matèria educativa.
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. Ordóñez
i Sánchez; i amb 10 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.- Instar al Govern de la Generalitat a incloure, en els propers
pressupostos, una partida pressupostària destinada a la creació d’un programa
d’ajuts al material escolar destinat a les famílies amb rendes baixes i/o a
desocupades.

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. Ordóñez i Sánchez; i amb 6
vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas,
Bas i Cañizares; i assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
CINQUÈ.- Instar al Govern de l'Estat a procedir a la retirada del text del "Proyecto
de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa" (LOMCE).
f)

Ha estat aprovat el punt SISÈ 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; i assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
SISÈ.- Instar el Govern d’Espanya a anul·lar les pujades del tipus impositiu de
l’IVA previstes en el Real Decreto-ley 20/2012, referides al material escolar i als
serveis que tinguin a veure amb l’atenció a l’educació.

g) Ha estat aprovat el punt SETÈ amb 21 vots favorables dels representants del
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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; i assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
SETÈ.- Donar trasllat dels acords als Departaments de la Presidència i al
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als Ministeris d'Hisenda i
Administracions Públiques i al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, als grups
polítics representats al Parlament de Catalunya i a les AMPAs de les escoles
públiques de L’Hospitalet, a les sectorials sindicals del sector educatiu
representades a la ciutat i a l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet.

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

MOCIÓ 18.- PER DEMANAR QUE S’ADOPTIN MESURES PER REDUÍR EL
IMPORT DE LES MATRÍCULES I FACILITAR L’ACCÉS A LES BEQUES DELS
ESTUDIANST UNIVERSITARIS.

L'actual Govern de l’Estat i també el de la Generalitat, han emprès mesures que
dificulten als estudiants universitaris amb menys recursos la continuïtat en els seus
estudis per raons econòmiques, elevant els preus de les matrícules i dificultant
l'accés a les beques, malgrat algunes declaracions dels diferents responsables
ministerials i consellers negant aquestes actuacions, atacant així de forma brutal al
principi d'igualtat de oportunitats en l'accés a l'educació superior.
Per part de l’Estat, al “Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes
de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, aprovat pocs dies
després d'haver presentat uns pressupostos en què es reduïa en un 79% l'assignació
pressupostària per ensenyaments universitaris, desapareixien les beques per estudiar
idiomes fora d'Espanya i es reduïen a la meitat els crèdits destinats a les beques
ERASMUS, permetia un increment de les taxes universitàries en un 66% (límit
adoptat per Catalunya, on és molt més car estudiar que a la resta de l’Estat) amb
augments progressius en les successives matrícules, arribant en alguns casos fins al
100% de pujada.
El president del Govern de l’Estat va dir llavors que aquests increments suposaven
“demanar-li uns quants euros" als espanyols i altres coneguts dirigents del seu partit
ho van equiparar amb “el cost de quatre cafès” (un recurs bastant utilitzats el del cafè:
recordem que l’ex-conseller Mena va recomanar els joves catalans anar-se’n a servir
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cafès a Londres com a recepta contra l’atur juvenil i per millorar el nivell d’anglès),
però per a molts estudiants universitaris la pujada dels preus de les matrícules han
representat posar en risc la continuïtat dels seus estudis per raons exclusivament
econòmiques, i no de rendiment acadèmic.
Poc temps després, el Govern de l’Estat va aprovar la modificació per Reial Decret
del Règim de les beques i ajudes a l'estudi, amb el “Real Decreto 609/2013, de 2 de
agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las
cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica
parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece
el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.” que va entrar en vigor el
passat 3 d’agost.
Aquest Reial Decret eleva les exigències de rendiment acadèmic per a l'accés a les
beques i obliga a reintegrar les beques en cas no superar més de la meitat dels
crèdits o assignatures en què s’haguessin matriculat els seus beneficiaris.
El resultat d'aquestes mesures és que durant aquest curs molts universitaris han vist
com se’ls denegava la beca quan més la necessitaven o no han pogut abonar les
matrícules, fins i tot havent ja aprovat els crèdits als quals es refereixen, motiu pel
qual l’esforç de tot el curs acadèmic pot anar-se en orris per la seva impossibilitat de
fer front al cost dels seus estudis
El Ministre d’Educació ha considerat excessiu el percentatge de titulats universitaris a
Espanya en declaracions públiques, fet que en un país amb un Govern com cal
deuria ser un motiu d’orgull. Però l’accés dels ciutadans a l’educació universitària, no
tant sols és un dels pilars bàsics de la igualtat d’oportunitats en una societat justa,
sinó que és també un dels elements claus per aconseguir un model sostenible de
creixement econòmic i de cohesió social, i així ho reconeix l’OCDE.
Per aquest motius, 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) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
PRIMER.- Instar als governs de l’Estat i de la Generalitat a adoptar mesures per
tal de reduir l’import de les matrícules i facilitar l’accés a les beques dels
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estudiants universitaris

b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a, que conjuntament amb el de les
Comunitats Autònomes, promoure, al si de la Conferencia General de Política
Universitaria (CGPU), l’establiment de límits que permetin a las Comunitats
Autònomes restablir els preus públics en els nivells anteriors a l’aplicació d’allò
disposat pel Real Decreto-Ley 14/2012, així com la extensió de mecanismes que
facilitin el pagament ajornat dels mateixos.

c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
TERCER.- Instar al Govern de l’Estat a suprimir les majors exigències introduïdes
per a l’obtenció de beques restituïnt els requisits acadèmics establerts l’any 2007.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
QUART.- Instar al Govern a establir una pròrroga en el període de carència dels
Préstecs Renda-Universitat per aquells beneficiaris que es trobin en una situació
econòmica que els impedeixi la seva devolució.

e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 17 vots favorables dels representants del
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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. Ordóñez
i Sánchez; i amb 10 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a realitzar una convocatòria
extraordinària de ajudes a l’estudi dirigides a la cobertura total o parcial dels preus
públics de matrícula d’aquells estudiants que per la seva situació econòmica no
puguin assumir el pagament dels mateixos.
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. Ordóñez
i Sánchez; i amb 10 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SISÈ.- Donar trasllat dels acords als Departaments de la Presidència i a la
Secretaria d'Universitats i Recerca depenent del Departament d'Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d'Educació, Cultura i
Esport, al rectorats de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Oberta de
Catalunya, a les sectorials sindicals del sector educatiu representades a la ciutat,
a l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salud (AECS) i l’Associació
d’Estudiants d’Odontologia de Catalunya al Campus Universitari de Bellvitge i a la
Associació d’Estudiants de L’Hospitalet (AELH).

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.

CiU, EUiA

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

SRA. ALCALDESSA
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Aquesta és una moció conjunta, abans a la Junta de Portaveus m’han comentat que
es repartirien més o menys el temps, comença el Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies. Permeteu-me que primer comenci la meva intervenció, fent una
condemna i recordant l’assassinat a mans del feixisme, d’un activista per les idees
democràtiques, músic i poeta a Grècia, feixisme mai més, ni a Catalunya, ni enlloc.
Aquesta moció que presentem, respon al compromís de totes les entitats signades,
que vam signar el 18 de juliol, de portar aquest manifest, aquesta moció en el Ple,
perquè sigui l’Ajuntament també qui refermi la voluntat del poble de la ciutat i del
poble de Catalunya, que refermi aquest compromís pel dret a decidir.
Catalunya es troba en un dels moments més transcendents de la seva història, fent
front a una triple crisi, econòmica, social, política i també nacional, també de les
relacions amb l’Estat.
La societat catalana ha demostrat una gran capacitat de generar iniciatives i
mobilitzacions ciutadanes, per fer front als reptes socials i nacionals. Les
manifestacions històriques del 10 de juliol de 2010 i de l’11 de setembre de 2012, a
favor del dret a decidir i de la sobirania de Catalunya, les vagues generals i les
mobilitzacions contra les retallades i en defensa dels serveis públics, i les darreres
convocatòries de l’11 de setembre, són l’expressió que ens trobem en un nou temps
polític, un temps en el que cal qüestionar-ho tot: les relacions amb l’Estat, el sistema
polític i l’ordre social i econòmic.
Aquestes iniciatives posen de manifest que el procés emancipador no és propietat
exclusiva del Parlament, del Govern, ni del President, sinó de la gent. Fruit d’aquesta
realitat s’han promogut marcs unitaris institucionals i socials, com la comissió
parlamentària pel dret a decidir i el Pacte Nacional pel dret a decidir, que han de
permetre sumar la diversitat i transversalitat de la societat catalana i de les forces
polítiques i impulsar amb rigor, el procés cap a una consulta on el poble es pugui
expressar
A la nostra ciutat, el passat 18 de juliol, una vintena d’entitats i partits polítics ha
constituït el Pacte Democràtic de L’Hospitalet pel dret a decidir, que han presentat un
manifest que posa en relleu les diferents resolucions aprovades pel Parlament a favor
del dret a l’autodeterminació i la declaració de sobirania i dret a decidir del poble de
Catalunya.
Aquest manifest diu el següent:
SOM UNA NACIÓ, NOSALTRES DECIDIM
Catalunya és una nació i com a tal té dret a decidir lliurement el seu destí.
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La voluntat d'autogovern del poble català s'ha expressat de forma constant al llarg de
la seva història. Durant el segle XX aquesta voluntat es va poder concretar en la
recuperació de la Generalitat, en el marc de l'Estatut d'Autonomia de 1932, aprovat
durant la Segona República.
L'aixecament feixista de 1936 i la guerra que aquesta insurrecció va provocar, va
comptar amb una resistència activa del poble i el Govern de Catalunya. Aquesta
resistència va continuar durant la llarga dictadura franquista; una de les fites
fonamentals d'aquesta actitud de lluita per les llibertats es concretà en la creació de
l'Assemblea de Catalunya, l'any 1971: el punt tercer d’aquesta declaració exigia “el
restabliment provisional de les institucions i dels principis configurats en l'Estatut de
1932, com a expressió concreta d'aquestes llibertats a Catalunya i com a via per
arribar al ple exercici del dret a l'autodeterminació”.
El poble de Catalunya ha expressat, després de la dictadura franquista, en dues
ocasions, l'any 1979 i l'any 2006, la seva voluntat d'autogovern concretada en els
respectius Estatuts d'Autonomia. La sentència del Tribunal Constitucional, com a
conseqüència dels recursos presentats pel PP i el Defensor del Pueblo, va suposar
un menyspreu a la voluntat del poble català en no respectar la decisió de la
ciutadania expressada en referèndum l'any 2006. La sentència va ser interpretada
per molts com la confirmació que les ànsies d'autogovern de bona part dels catalans i
catalanes, no quedaven ateses en la Constitució Espanyola.
El poble ha expressat de diverses maneres la voluntat de superar l'actual situació de
bloqueig dins de l'Estat espanyol.
Cal recordar, però, que l'inici del camí cap al dret a decidir coincideix amb una crisi
econòmica que ha comportat decisions governamentals que han retallat l'Estat de
Benestar. És imprescindible, doncs, que el procés cap al dret a decidir vagi
acompanyat d'un pacte que garanteixi els drets socials i democràtics de la ciutadania
i del país. Tanmateix caldrà fer front a les polítiques imposades des de l'anomenada
troika, que limiten la sobirania econòmica i política i que actuen com a agents
constrictors de la voluntat democràtica dels pobles.
L'Hospitalet de Llobregat des de sempre ha estat capdavantera en la defensa dels
drets de la ciutadania del nostre país. La nostra ciutat ha estat un exemple de l'exitós
procés d'acollida que els catalans, nascuts aquí i nascuts a fora, hem sabut dur a
terme durant dècades.
L'Hospitalet de Llobregat és un exemple d'inclusió i com a tal és i ha de ser garant de
la preservació d’aquests trets que ens caracteritzen. Trets que malauradament es
veuen amenaçats per una manera d’entendre la diversitat de manera monolítica,
antiga i retrògrada que se'ns imposa. L'Hospitalet de Llobregat ha de continuar sent
referent d'una ciutat compromesa amb la nació catalana i amb l'assoliment de la
justícia i l'equitat social.
Per tot això les entitats signants manifestem:
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1.El nostre respecte a les diferents resolucions aprovades pel Parlament de
Catalunya, a favor del dret de l'Autodeterminació, així com a la Declaració de
Sobirania i del dret de decidir del poble de Catalunya, basat en els principis com la
radicalitat democràtica, la participació i la transparència.
2. Treballar des de la nostra ciutat per fer possible que el poble de Catalunya com a
subjecte polític, pugui exercir el dret a decidir sobre el seu futur.
3. Oferim la Ciutat de L'Hospitalet, com a pont i lloc de trobada i diàleg entre les
diferents sensibilitats i expressions de la diversitat democràtica, per reflexionar,
contrastar i integrar el debat, on es puguin conjugar itineraris generals o
complementaris entorn del marc relacional i d'organització territorial que hi ha d'haver
en un futur entre Catalunya i Espanya.
4. Caldrà garantir la cohesió social del país i la voluntat expressada en múltiples
ocasions per la societat catalana, de mantenir Catalunya com un sol poble, ja que el
procés es produeix en un context de severa crisi econòmica, que provoca
conseqüències greus en amplis sectors de la societat.
5. La credibilitat del procés exigeix l'aprofundiment democràtic, el compromís amb
l'estat del benestar, la dignitat i la justícia social, la solidaritat entre els pobles,
l'aposta pel progrés econòmic, social, cultural i la defensa del territori i del medi
ambient.
No m’allargo, per poder deixar que parli també l’altre grup, només això, volem que el
nostre Ple doni suport a aquest manifest que fan aquesta vintena d’entitats de tot
tipus, les entitats que van signar aquest manifest, demanem la responsabilitat de tots
els grups que són al Ple de l’Ajuntament, particularment al grup socialista, que sigui
coherent amb la trajectòria de defensa de drets democràtics, socials i nacionals
d’aquesta ciutat i, per tant, que aquesta moció pugui ser aprovada en aquest Ple.
Moltes gràcies.
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs, li ha deixat una mica de temps.

Essent les 11.55 hores, abandona la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

SRA. BORRÀS
Sí, com que em sembla que no em queda pràcticament temps, si que li demanaré al
Sr. Alfons Salmerón, que estic segura que li sap greu haver-me deixat tan poc temps,
que la rèplica me la deixi fer a mi i, per tant, en aquest sentit, si després hi queda
temps, doncs ja li deixaré la resta de temps a la rèplica.
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Ho ha exposat molt bé el Sr. Alfons Salmerón, quina era la voluntat de les diferents
entitats, també dels grups polítics que ho vam sotasignar. La voluntat era que s’hi
sumessin el màxim de persones, el màxim d’entitats, el màxim de formacions
polítiques, perquè el que es demana en aquest manifest, el manifest “SOM UNA
NACIÓ, NOSALTRES DECIDIM”, és una cosa tan senzilla com en essència és
l’essència de la democràcia i és que la gent d’aquest país pugui decidir el seu futur.
Per tant, que puguem actuar com a demòcrates, passar la veu a la ciutadania, que
pugui triar quin és el seu futur. Aquesta és la voluntat, ja no només de les formacions
polítiques i de les entitats que firmàvem, sinó també la voluntat majoritària del poble
de Catalunya, que a través de les enquestes, nosaltres veiem, tothom veu, que
majoritàriament, més del 80% de la gent, creu que el dret, el vot, a decidir el nostre
futur, el tenim.

Per tant, molt breument, perquè em queda poc temps, vull dirigir-me, especialment, al
Partit Socialista i també a la seva Alcaldessa, que vostès van fer una campanya, no
dient que no es pogués votar, sinó que es votés que no, per tant, com que en aquest
manifest el que es demana és el dret al vot, nosaltres reclamem que com a
demòcrates, com a partit polític que han defensat l’autodeterminació dels pobles,
seria trist que ho defensessin pels altres i no pel propi, vostès ara, davant d’un
moviment imparable, com s’ha vist a la ciutadania l’11 de setembre, vostès ara, doncs
facin, donin ales a la democràcia, la democràcia és imparable, no posin portes al
marc, sinó les onades se’ls emportaran. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, és un tema òbviament avui en dia, d’un gran interès, i avui ens porten avui els
dos grups que ho porten, Iniciativa i Convergència, un manifest amb teòric dret
democràtic, amb el que res més començar, comencen a fer esment del franquisme,
del feixisme, de 1936, òbviament tot aquest manifest està encarat, perquè qui no
estigui a favor, qui se senti català i se senti espanyol, sigui directament titllat de
“apoyar” el 1936, el feixisme i tot això, perquè aquí no ens porten un manifest asèptic
amb el tema de la democràcia, ni molt menys.
Nosaltres, òbviament, no estem a favor d’un referèndum per separar una part
d’Espanya, que és Catalunya, de la resta d’Espanya. Òbviament no podem estar
d’acord amb un referèndum, amb una consulta, completament viciada i tendenciosa,
fixin-se si tendenciosa i viciada i tothom ho sabem, que TV3 mai ha vingut aquí ¿quan
heu vingut? ¿avui per tractar aquesta moció? Quan hem tractat, sí, del compte
general avui de casualitat, però mai heu vingut per veure el pressupost, els comptes
generals, els problemes de la nostra ciutat, perquè a ningú importa, simplement
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importa això, si fem un referèndum o si no fem un referèndum. Ja, partint d’això,
partint que avui tenim la demostració màxima que el govern de la Generalitat, en
aquest cas, per tapar totes les vergonyes que han de tapar, sols ens parlen d’aquest
tema, doncs bé, no podem estar mai d’acord amb això.
Després del manifest, és curiós que ens parlen de diferents entitats, de diferents
moviments, que porten aquest manifest, i m’agradaria saber quantes d’aquestes
entitats i d’aquests partits polítics que vostès parlen, quin percentatge hi ha que
votarien que no, perquè clar, és que és curiós que el 90% d’aquestes entitats votarien
que sí, o d’aquesta gent, clar, o sigui, aquest manifest és completament tendenciós i
parcial.
Després parlen també, en aquest manifest, d’una mentalitat de l'Hospitalet,
monolítica, que se’ns imposa, retrògrada, Sr. Salmerón, vostès estan manant, en tot
cas s’imposa qui mana, o sigui, aquí ens estan dient que vostès ens governen amb
una mentalitat monolítica, perquè clar, jo no sé qui més la imposa, aquí qui pren
decisions és el govern i vostès són govern.
Després també ens parlen de cohesió social, home, precisament aquest tema el que
està fent, és trencar tota la cohesió social amb aquest tema, mai ha hagut un
problema en sentir-se català i sentir-se espanyol, i el que hi ha ara són problemes
que, més tard o més aviat, s’acabaran traslladant al carrer, però avui en dia ja hi ha
famílies que no volen parlar d’aquest tema, perquè s’estan generant realment
conflictes dintre de les famílies, per tant, no estem d’acord que això genera cohesió
social, ni molt menys.
Després, són molt hàbils quan comencen a parlar de la democràcia, d’un poble en
llibertat, tot això ho fan molt bé, ho fan molt bé, o sigui, realment és que se’ls ha de
felicitar, ho fan molt bé, perquè tornem a dir, sembla que qui ens oposem i és que
públicament ho diuen, si tu t’oposes a això, ja no ets tot això que nosaltres defensem,
ho fan molt bé, o sigui, nosaltres som els mals catalans, qui no som independentistes
avui en dia, som els mals catalans. I és així i al final acabarem amb una etiqueta pel
carrer i senyalats, el mal català, el traïdor, i vostès, vostès com a partir, perquè
Convergència i Unió, bé, en els últims anys ha fet aquest canvi, no molt bé sap per
què, vostès estan fent-los el joc a aquesta gent, estan fent-los el joc, ja no es parla de
retallades, ja no es parla de res, sí, ho podem parlar aquí, molt bé, però després, a
TV3, l’únic que els interessa és aquest tema i vostès, en aquest cas, i perdonin-me,
vostès i tots els partits que accepten fer un referèndum d’aquesta consulta, són els
tontos útils dels independentistes, és el que són.
Després també, quan parlem del poble català, també és una altra cosa curiosa,
relacionat amb allò d’abans, el poble català, el poble català surt al carrer, el poble
català, bé, és que jo soc del poble català, jo i molta gent que no hem sortit, perquè no
compartim aquella ideologia i no hem sortit i som del poble català, el poble català no
és únicament els independentistes, a veure si ens enterem ja d’una vegada que el
poble català no és únicament els independentistes, i s’estan apropiant d’aquest tema i
aquest tema és molt perillós socialment.
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De fet, fer un referèndum també ens fa molta cosa, perquè quan hi ha partits que
sempre ens parlen dels països catalans, països catalans sempre ens inclouen a
Valencia, a les Illes, però el referèndum s’ha de fer aquí, simplement a la comunitat
autònoma, perquè clar, si fiquem altres comunitats que no estan d’acord
majoritàriament amb el tema independentista, segurament sortiria un no, clar,
simplement el que ens interessa.
I després, també dir-los que, clar, parlen de voluntat de poble i parlen en aquest cas
d’una regió, però clar, què passaria si la província de Tarragona digués que no o
l'Hospitalet, que majoritàriament ens sentim catalans i espanyols, què passaria amb
nosaltres, respectarien vostès el dret a decidir nostre i dir, no, no, l'Hospitalet fem un
referèndum i continuem essent Espanya o a l'Hospitalet ha sortit que no ¿on està el
límit? i Tarragona? Doncs bé, una província autònoma ¿respectarien això o també
imposarien els països catalans, tot el que es queixen de la gent que ens sentim
espanyols?¿també ho imposarien? Perquè si a l’Hospitalet surt que no ¿què fem amb
l'Hospitalet? ¿tenim un dret democràtic com a poble d’Hospitalet, a decidir continuar
essent Espanya? Perquè clar, farem un referèndum, fem un referèndum poble per
poble, tot ha de tenir un límit i això s’entén, doncs el límit, en aquest cas, nostre, de
Plataforma per Catalunya, el límit és Espanya i simplement no hi ha una part que
volem que se separi.
Vostès, ho sento molt, però no tenen dret a dir-nos a nosaltres si som espanyols o no,
ho sento molt i és així, i si per vostès és una manca de democràcia, diguin-ho com
vulguin, porten 30 anys manipulant l’educació dels nens, porten 30 anys inflant de
diners a la televisió pública, que de pública no té res, simplement serveix a uns
interessos partidistes, contant mentides a la gent, manipulant la història, hi ha nens
que encara et diuen que “España nos roba”, als catalans ens poden robar polítics
d’aquí i d’allà, però “España no nos roba”. Què fem, nosaltres sempre hem estat a
favor d’un major pacte fiscal i vostès ho estan aprofitant amb el tema independentista,
ens independitzem i bé, com el Baix Llobregat té la indústria de Catalunya, per què
he de mantenir jo a Begues o a Arbúcies, no? Ho fem així? La insolidaritat per
bandera, doncs no, ho sento molt.
Nosaltres ho diem, ho defensem i ho farem sempre, nosaltres estem 100% orgullosos
de ser catalans i 100% orgullosos de ser espanyols, i nosaltres òbviament ficarem
tots els mitjans possibles perquè això no es dugui a terme, no es dugui a terme una
consulta que legitimi la separació d’una part del nostre país, de la resta. I
m’agradaria, per últim, que em responguessin a una cosa que els he plantejat abans,
si vostès acceptarien un referèndum aquí a l'Hospitalet o a la província de Tarragona,
si sortís que no, si ens deixarien ser espanyols a la gent de Hospitalet, vull realment
que m’ho diguin i veurem si vostès compleixen tot el que vostès diuen.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Popular.
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SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. El grupo municipal del Partido Popular votamos en contra
de la moción de apoyo al manifiesto independentista, de título “Som una nació,
nosaltres decidim”. El Partido Popular lo tiene muy claro, que no apoyamos el
derecho a la autodeterminación, es decir, a la independencia de Catalunya, ni
apoyamos una hipotética declaración de soberanía, tal y como indica la moción. No
hay dudas respecto a la posición del Partido Popular, no a la independencia de
Cataluña, no a separarnos del resto de España.
Para el Partido Popular el respeto a las leyes es lo que establece nuestro marco de
convivencia, y el desacato a las leyes o la desobediencia a las normas, lo que
conduce es a la desestabilización de la sociedad. Tampoco compartimos su visión de
sujeto político, el sujeto político, tal y como establece la Ley, es el pueblo español en
su conjunto y sobre él recae la soberanía nacional. Legalmente no existe otro sujeto
político con capacidad para decidir sobre el destino de todo el país. Desde el Partido
Popular consideramos que las instituciones como este Ayuntamiento, no deben
cuestionar las decisiones de los tribunales de justicia, no es el papel del
Ayuntamiento, pueden gustar más o menos, pero se acatan, porque si no, estamos
socavando los cimientos de la democracia, que tanto nos ha costado construir entre
todos.
Y ese entre todos, debe ser un valor añadido de Hospitalet, porque sí nos gustaría
que Hospitalet continuase siendo una ciudad acogedora, nos gustaría que Hospitalet
continuase siendo una ciudad de inclusión, como dice la moción, y no gustaría que
Hospitalet fuera una ciudad de exclusión, como pretenden los firmantes de ese
manifiesto. No nos gustaría un Hospitalet dividido, entre los que nos sentimos
españoles, el 67% de los ciudadanos de Hospitalet, y los que quieren la
independencia, los que quieren separarnos de nuestro sentimiento de pertenencia.
Nosotros queremos ser catalanes en España y sentirnos españoles en nuestra tierra,
que es Cataluña, exactamente igual que el 67% de ciudadanos de Hospitalet.

Essent les 12.10 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Aquest debat, com saben, ja ha vingut amb diferents
formulacions en aquest Ple, en d’altres ocasions, i des del grup del PSC sempre hem
manifestat el mateix, entenem que fem un flac favor atomitzant aquest debat, poble a
poble, ciutat a ciutat, creiem que és un debat nacional, que és un debat de Catalunya
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i que, per tant, allà on resideix la sobirania del poble català, en el Parlament de
Catalunya, creiem que és el marc on s’han de celebrar aquests debats. Malgrat això,
és evident que els diferents grups polítics tenen tot el dret i la possibilitat, de portar i
sotmetre a votació i consideració les mocions que considerin convenients, i avui ens
trobem davant d’aquesta que ens porta el grup d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa i Convergència i Unió.
El portaveu d’Esquerra Unida ens demanava coherència, al Partit dels Socialistes de
Catalunya, davant d’aquesta moció, miri, el PSC tindrà coherència o no la tindrà, però
no ho serà pel que faci en aquesta moció. La tenim, perquè som un partit d’una llarga
història, amb uns ferms principis, que sempre hem defensat, que sempre hem
defensat el mateix i d’aquí no ens mouran. I demòcrates per defensar el dret a
decidir, sí, però defensar el dret a decidir també és democràtic, jo conec molta gent
que no està d’acord amb el dret a decidir i no crec que siguin menys demòcrates que
d’altres que sí que ho defensen.
El PSC està a favor del “dret a decidir”, sempre ho ha estat, malgrat la confusió que
alguns han volgut generar a aquest respecte. El “dret a decidir”, entès com a figura
jurídica reconeguda en el Dret Internacional, no existeix, no hi ha cap tribunal davant
del qual reclamar l’exercici d’aquest dret. Habitualment s’utilitza l’expressió “dret a
decidir” com a sinònim de “referèndum sobre la independència”, com si l’única decisió
possible sobre les relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya, fos la de separar-se
o seguir junts, com si no hi haguessin d’altres possibilitats de relació. Crec que és
obvi que pronunciar-se en referèndum sobre una reforma estatutària o constitucional,
també seria una forma d’exercir el “dret a decidir”. En tot cas, per tal que la ciutadania
de Catalunya pugui pronunciar-se sobre el futur de les relacions entre Catalunya i la
resta d’Espanya, tant sols hi ha un camí, el camí de la negociació i el pacte entre les
institucions catalanes i espanyoles.
Per això és tant important que el Parlament de Catalunya aprovés, amb 104 vots
favorables, la resolució presentada per Pere Navarro, portaveu del grup socialista en
el Parlament, que deia: “El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat,
a iniciar un diàleg amb el Govern de l’Estat, per tal de possibilitar la celebració d’una
consulta a la ciutadania catalana, per decidir sobre el seu futur”. Aquest és l’únic camí
per poder exercir el dret a decidir, un camí radicalment diferent a l’assenyalat per la
declaració unilateral de sobirania, també aprovada pel Parlament de Catalunya, però
amb menys suport que deia: ”El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat
democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà”.
No es pot iniciar una negociació prefigurant el resultat d’una decisió que correspon
exclusivament a la ciutadania. Confiem que ningú caurà en l’error d’abandonar el
camí de la legalitat, el diàleg i la negociació, perquè això faria del tot inviable l’exercici
del dret a decidir, seria una gran irresponsabilitat. Els socialistes catalans defensem
un nou model d’Estat. Un Estat Federal. Volem reformar la Constitució i transformar
les estructures de l’actual Estat de les Autonomies en un Estat Federal, a través del
diàleg i la negociació entre les forces polítiques espanyoles i catalanes.
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Federalisme significa aliança entre persones lliures, basat en la lògica democràtica,
d’articulació de la complexitat, d’aposta per la participació i la deliberació, de lleialtat
institucional. El federalisme ens ofereix una manera d’estructurar el territori, però amb
la finalitat última d’oferir a la ciutadania una millor vida. Un federalisme que ens
permet alhora realitzar l’aprofundiment i regeneració democràtics, que amplis sectors
socials reclamen i que Espanya i Catalunya necessiten.
Parlem d’un gran acord on es tornin a definir les bases de quina és l’Espanya que
volem en el segle XXI i, d’aquesta manera, tornar a posar al primer lloc de les
prioritats polítiques, el programa social igualador que la Constitució Espanyola de
1978 preveia i al qual aspirava, el qual mai hem aconseguit plenament. Per això, ara
és també el moment de fer la reforma per la Federació, per la Democràcia i per la
Justícia Social.
La reforma que proposem reconeixerà Espanya com un Estat plurinacional,
plurilingüístic i pluricultural, i garantirà el reconeixement de la identitat nacional
catalana, de la seva singularitat dins d’Espanya, que té arrels històriques profundes i
que es manifesta especialment en la seva llengua, la seva cultura, el seu dret civil i
les seves institucions d’autogovern. Catalunya és una nació de ciutadans i ciutadanes
d’orígens diversos, units per la voluntat de construir un futur en comú. La reforma
constitucional que proposem, contindrà regles clares que delimitaran amb precisió els
espais competencials entre l’Estat federal i les nacions o comunitats. En el cas de
Catalunya, la Generalitat podrà desenvolupar les polítiques públiques que té
encomanades, procurant la màxima proximitat, eficàcia i eficiència, i evitant duplicitats
i innecessàries interferències del govern federal.
Volem que la nova Constitució que proposem els i les socialistes, reformi plenament
el Senat, un Senat federal amb presència dels governs de les nacions o territoris
federats, que haurà de ser la cambra de primera lectura parlamentària, de tots els
assumptes relacionats amb els territoris federats i l’espai de pacte entre els seus
governs. Una cambra que, amb aquest plantejament, tindrà menys membres.

La proposta de reforma constitucional inclou també un federalisme fiscal, basat en els
principis de suficiència, justícia i solidaritat, que ens permeti assolir un tracte
econòmic just per a Catalunya. Un model que garanteixi uns ingressos suficients per
fer front a les responsabilitats derivades de les nostres competències i els serveis que
presta la Generalitat. La nostra proposta aposta per una Agència Tributària de la
Generalitat de Catalunya, amb participació del govern federal, que es farà càrrec de
tots els impostos que paguem els catalans i les catalanes. D’aquesta manera, la
Generalitat disposarà de la capacitat normativa i la responsabilitat fiscal, capacitat de
fixar i modificar tots els impostos que li siguin atribuïts, en funció de la distribució que
s’acordi amb el conjunt de l’Estat Espanyol, tenint en compte també les competències
de la Unió Europea.

Parlem de federalisme, perquè és el model d’Estat que Catalunya necessita i perquè
la nostra societat aconsegueixi més igualtat, llibertat i solidaritat. Per això, el pacte
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fiscal també conté el principi de solidaritat entre els diferents territoris, però aquest ha
de garantir que el que paguen els catalans i les catalanes al conjunt de l’Estat federal,
així com el que paguen la resta de les seves nacions o territoris, sigui transparent.
Volem un sistema en el qual els catalans sapiguem a què es destinen els recursos
que aportem de manera transparent.
Cal establir els mecanismes per tal de garantir que Catalunya no perdi capacitat fiscal
un cop feta la seva contribució a la solidaritat, respectant escrupolosament el principi
d’ordinalitat. En base a aquest principi, si Catalunya és el tercer territori en
aportacions al conjunt de l’Estat federat, cal que també sigui el tercer territori en
recepció de recursos per habitant.
Aquesta es la nostra proposta. Ni volem seguir com estem, ni volem la
independència. Aquest repte és el que mereix la màxima dedicació i compromís,
perquè la independència no és la millor manera de servir als interessos de la majoria
de ciutadans i ciutadanes del nostre país, és el federalisme, la unió en llibertat, el
projecte que millor garanteix el nostre present i el nostre futur col·lectius.
Per tot allò aquí expressat en la meva intervenció, que resumeixo, espero que de
forma clara i entenedora, la posició del PSC en favor d’una consulta legal i contraria a
la independència, perquè nosaltres volem seguir junts, però millor, el Grup Socialista
vota favorablement aquesta moció, perquè pensem que l’única forma de poder seguir
junts, de no trencar, és votant, és deixar que la gent s’expressi en llibertat, deixant
que es faci un debat profund i seré, sense presses. Nosaltres no tenim pressa per
poder definir conjuntament, entre totes les opcions i propostes, també la federal, que
és el més ens convé com a ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Per això, avui ho
tornem a repetir: CONSULTA LEGAL, SÍ. INDEPENDÈNCIA, NO.

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

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Doncs, en primer lloc, agrair al Partit Socialista que avui
voti favorablement en aquesta moció, una moció en la qual, doncs escolti’m, més
enllà de si van sotasignar o no el manifest, avui això no és el rellevant, el rellevant és
que vostès obren la porta i, en aquest sentit, ho celebrem, el fet que aquest país i, per
tant, el conjunt de ciutadans i ciutadanes de casa nostra, puguin votar. Com vostès
saben, el Pacte Nacional pel dret a decidir ha establert cinc dies legals, per
aconseguir-ho i, per tant, en aquest sentit, és en la línia que nosaltres treballarem.

És obvi que cal, doncs vestir de legalitat els passos que es facin i, en aquest sentit,
doncs s’està treballant, però creiem també que cal diferenciar, per part d’algun grup
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polític, el que ha establert entre legitimitat i legalitat. Al nostre partit polític, a la nostra
formació política, a la Federació de Convergència i Unió, li costa entendre que la
legalitat ignori aquesta legitimitat, que ignori la democràcia en ella mateixa. I, per tant,
doncs hauríem de tractar, a dia d’avui, doncs com a subversius, a Martin Luther King
o Nelson Mandela, simplement perquè eren persones compromeses amb la llibertat i
amb la democràcia, que van ser capaços de revestir d’aquesta legitimitat
democràtica, per canviar l’estat de les coses, per canviar les normes.
Aquest és un fet que cal, segur, fer-hi una reflexió i, en aquest sentit, doncs, insistim,
nosaltres agraïm aquest vot favorable, el fet que aquesta ciutat es posi al cantó dels
milers i milions de ciutadans que van sortir al carrer l’11 de setembre, ha reclamar
aquest dret a decidir, en aquella ocasió no només el dret a decidir, sinó el tenir un
estat propi. I, per tant, en aquest sentit, com a persona que vaig participar en la via,
en el seu pas per l'Hospitalet, manifestar la satisfacció que milers i milers també,
doncs de ciutadans de l'Hospitalet, parlessin la llengua que parlessin, tinguessin un
origen o un altre, van estar al cantó del que majoritàriament, doncs la gent va sortir a
manifestar en aquest dia.
No entrarem en debats estèrils, sincerament, avui estem contents, perquè la nostra
ciutat tira endavant, doncs el que és la necessitat que la democràcia estigui en
majúscules, també a la ciutat de l'Hospitalet i, per tant, que els ciutadans de casa
nostra, puguem lliurament decidir el nostre futur.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón, en el mateix torn.

SR. SALMERÓN
Gràcies, agrair també el vot favorable del grup socialista, que fa possible que aquest
manifest, aprovat per aquesta vintena d’entitats que poden consultar a la web, i que
és un manifest viu que encara està recollint adhesions, per tant, també poden adherirse aquells que estiguin en contra de la independència, adherir-se al dret democràtic a
decidir.
I, per al·lusions, per al·lusions al Sr. Ordóñez, que jo crec que avui se’ns ha tornat a
delatar, i a mi no m’agrada entrar en debats estèrils, però aquest no ho és, perquè ha
tingut cua de palla al referir-se al feixisme, i ha començat la seva intervenció dient
que no estava d’acord, perquè fèiem una condemna expressa al feixisme. El que
vostè ha dit, en aquest país no és motiu, malauradament, de delicte, però en d’altres
països, el que vostè ha dit, seria motiu de considerar-se un delicte. I, després de la
seva prèvia, ja no em sorprèn que vostè es posicioni en contra del drets de
democràcia.
El nostre manifest, i dic el nostre, el manifest de la ciutat de l'Hospitalet, que és un
manifest obert, no parla de quina opció, si independència, si federalisme o el que
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sigui, del que parla és de no posar portes al camp, de no posar portes a l’expressió
popular, ni a la voluntat del poble, parla de retallades, parla de drets nacionals i de
drets socials i parla, sobretot, de radicalitat democràtica i del dret de tothom a decidir i
dir la seva. I, per tant, per això, saludem de nou que, una vegada més, la ciutat de
l'Hospitalet i el seu Ple municipal s’hagin posat al costat de la voluntat popular
d’aquest país i d’aquest poble. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, òbviament no és un debat estèril, això ho compartirem Sr. Salmerón, però vostè,
a part d’un demagog, és un mentider, i vostè és un mentider, perquè aquí avui ningú
ha fet una defensa del feixisme i no sé què, hem dit que aquest manifest parla de
feixisme i que fan una comparació, o sigui, aquí l’únic que té sort és vostè, que ser
mentider i estúpid no sigui un delicte, perquè miri, vostè el que és, és un mentider i no
s’ho pot permetre, perquè vostè m’està acusant amb tota la intenció del món d’una
cosa, d’haver dit una cosa que no he dit i és que fa tres minuts, però m’és igual, m’és
igual venint de qui ve, i després ja ho mirarem a l’Acta el que s’ha dit, però vostè, a
més, és que serà incapaç després ni tan sols de venir i dir, home, no havies dit això,
perquè són incapaços de fer-ho, però no passa res.
Després tampoc, amb la mostra de covardia que han tingut algunes intervencions, no
ens han dit què passaria si Hospitalet es manifesta amb el no ¿deixarien la voluntat
del poble d’Hospitalet, de seguir essent espanyols? Això no ho han dit, o sigui, això
ningú ha dit res, o si una província diu que no, si la deixarien seguir essent
espanyola, o Catalunya serà també única i indivisible, vinga, també contestin quan
se’ls hi pregunta.
I després, per últim, Sra. Borràs, home, està molt bé que vostè ens parli de Luther
King i Nelson Mandela, i temes així, però clar, fer una comparació gairebé amb el
messies d’Artur Mas, d’aquesta gent, home, em sembla bastant desafortunat, fer una
analogia d’aquesta gent que va lluitar per les seves llibertats amb una persona que té
al voltant tantíssima gent corrupte, home, doncs no és això, i fer demagògia
d’aquestes coses, és el que passa.
Simplement, era per explicar això i a veure si ens responen directament, si
respectarien la voluntat del poble d’Hospitalet, de continuar essent espanyols, en
aquest cas.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Sí, evidentemente, lamentar el voto del Partido Socialista, yo creo que no puedes
decir, no a la independencia de Cataluña, y votar a favor de un documento que pide
el derecho a la autodeterminación, pedir la independencia de Cataluña, no se puede
decir no a la independencia de Cataluña y votar a favor de una declaración que apela
a la declaración de soberanía de Cataluña, es decir, la independencia de Cataluña.
Yo creo que hay muchos votantes del PSC, militantes del PSC, incluso algún concejal
del PSC, no sabrá qué PSC está, porque no puedes decir, no a la independencia y
luego votar a favor de un manifiesto que la está reclamando y la está pidiendo. El
problema del PSC no es el modelo territorial, es que yo creo que ustedes no tienen ni
idea de lo que quieren que sea España, eso mismo es lo que les dijo hace poco un
alto dirigente de su partido político.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sr. del Río, no he entendido nada, y me sabe mal que esté
usted tan molesto con lo que hacemos nosotros y no le moleste más lo que hacen
algunos de los suyos.
Fa un moment presentaven unes mocions que tenien a veure amb l’educació i
¿veuen tots plegats com és molt necessari destinar recursos a l’educació? No pot
ser, que a aquestes alçades no sapiguem llegir. Aquest manifest no diu res del que
vostè diu, en el primer punt diu, el nostre respecte a les resolucions aprovades, jo tinc
respecte per totes les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya, i fa pocs
minuts vostè em demanava respecte per totes les Lleis, per totes les resolucions
judicials i suposo que per les resolucions dels parlaments. Aquest document, sí, sí, el
nostre respecte a les diferents resolucions, però si és igual, si és que a partir d’aquí
em dóna igual...

Parla el Sr. del Río sense micròfon i no s’escolta el que diu.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río, no, respete un poquito...
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SR. BELVER
Sr. del Río, jo entenc que vostè havia prefigurat un altre escenari, i aquest li convé
menys, ho lamento, miri, perdoni, no, rectifico, no ho lamento, em dóna igual, o sigui,
nosaltres, el PSC té una posició i ha tingut una posició clara, i el que lamento, i això sí
que ho lamento, és que, en aquest Ple de l’Ajuntament, cada mes haguem de tornar
a repetir el mateix discurs, ojo! alerta! perquè en aquest Ple no hem acabat, encara
tenim dues o tres mocions, on tornarem a parlar exactament del mateix i,
mentrestant, la gent amb problemes al carrer, mentrestant, les escoles bressol sense
subvenció, mentrestant, famílies que passen gana, mentrestant, gent que no té feina,
mentrestant, tot això.

Per tant, escolti’m, jo el que voldria és parlar de tot això i de veure com tots plegats
ens posem a treballar, per solucionar els problemes de la gent, això és el que
nosaltres volem i el que venim reclamant. Jo preferiria que en el Ple municipal ens
dediquéssim a les competències municipals, a allò que podem fer nosaltres, a
demanar als que no compleixen, que compleixin, i nosaltres dedicar-nos a pel que
estem aquí, a servir a la gent.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón, ja per finalitzar el torn, bé, tenen dos minuts, s’ho reparteixen
com vulguin.

SR. SALMERÓN
Sí, per al·lusions, molt directament al Sr. Ordóñez. Sr. Ordóñez, li demano, li
exigeixo, en nom del meu grup, que retiri els tres insults que vostè ha fet cap a la
meva persona, que sóc el portaveu del grup. Vostè m’ha dit tonto útil, m’ha dit
mentider i m’ha dit estúpid, això no ho podem tolerar, no podem tolerar cap agressió
verbal per part seva, per tant, li demano que ho retiri, si no ens veurem obligats a
emprendre accions legals, perquè aquestes sí que són les línies vermelles que no
podem traspassar a les regles del joc democràtic.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, molt breument, una petita rèplica. Escolti’m, jo no m’he posat el nom del President
Mas a la boca, en cap cas, perquè aquest document, el manifest “Som una nació,
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nosaltres decidim”, neix de la societat civil de l'Hospitalet, neix de la gent de
l'Hospitalet, i això és el que ha passat, no confonguin una cosa amb una altra.
I, per tant, sí en la meva darrera intervenció, la nostra entenc, l’agraïment a totes
aquestes entitats, avui algunes d’elles aquí presents, com l’Ateneu de Cultura
Popular, també formacions polítiques que no formen part, doncs l’Òmnium Cultural o
la gent de la CAL o tanta altra gent que van sotasignar, el Centre d’Estudis, etc, i
també altres formacions polítiques que no formen part d’aquest Consistori, però que
també van sotasignar aquest manifest, com Esquerra Republicana, Reagrupament,
etc.
Per tant, en aquest sentit, escolti’m, no es confonguin, aquest és un tema que no ve
dirigit per ningú, aquest és un tema que emana de la pròpia societat, que emana de la
gent, no només d’aquest país, no s’enganyi Sr. Ordóñez, també de la gent d’aquesta
ciutat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Ordóñez, per al·lusions.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, per al·lusions. Si vostè retira el que ha dit que jo he dit, si vostè ho retira, llegint
l’Acta, jo retiraré allò de mentider. El respecte que vostè demana, no l’han tingut mai,
per nosaltres, ni per la gent que ens va votar, per tant, el respecte, nosaltres el
considerem que es té d’entrada, vostès no el tenen per nosaltres, nosaltres per
vostès tampoc. Retiri-ho i jo retiraré allò de mentider.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Jo no li he insultat mai a vostè, ni a ningú, en aquest Ple, jo no he insultat mai ni a
vostè, ni a ningú. Jo li he dit que vostè ha començat la seva afirmació queixant-se que
la moció criticava el feixisme i el feixisme s’ha de combatre, perquè el feixisme és un
atemptat contra les llibertats democràtiques, personals i individuals, i ha deixat molts
morts en aquest país i en el món sencer. Jo no li he insultat a vostè, ni li he dit el que
no he dit, he dit que vostè ha començat la moció, queixant-se que el manifest parlava
del feixisme, això és el que he dit, i em queda molt clara la seva opinió.

SRA. ALCALDESSA
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A veure, deixem aquí el tema, crec que a l’Acta..., a veure, Sr. Ordóñez l’Acta recollirà
les seves intervencions, es podrà llegir amb tranquil·litat, crec que el tema queda
suficientment clar i, per tant, passem ja al següent apartat de mocions, les del Partit
Popular.

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

DE SUPORT AL MANIFEST “SOM UNA NACIÓ, NOSALTRES

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 7 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Bas; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Catalunya es troba en un dels moments més transcendents de la seva història, fent
front a una triple crisi, econòmica i social, política i de les relacions amb l’Estat.
La societat catalana ha demostrat una gran capacitat de generar iniciatives i
mobilitzacions ciutadanes per fer front als reptes socials i nacionals. Les
manifestacions històriques del 10 de juliol de 2010 i de l’11 de setembre de 2012 a
favor del dret a decidir i de la sobirania de Catalunya, les vagues generals i les
mobilitzacions contra les retallades i en defensa dels serveis públics, i les darreres
convocatòries de l’onze de setembre d’enguany: La Via Catalana, Encerclem la
Caixa, Encerclem el Trueta... són l’expressió que ens trobem en un nou temps polític,
un temps en el que cal qüestionar-ho tot: les relacions amb l’Estat, el sistema polític i
l’ordre social i econòmic.
Atès que aquestes iniciatives posen de manifest que el procés emancipador no és
propietat exclusiva del Parlament, del Govern o del president, sinó de la gent, i que,
fruit d’aquesta realitat s’han promogut marcs unitaris institucionals i socials, com la
comissió parlamentària pel dret a decidir i el Pacte Nacional pel dret a decidir,
que han de permetre sumar la diversitat i transversalitat de la societat catalana i de
les forces polítiques i impulsar amb rigor polític i jurídic el procés cap a una consulta
on el poble pugui expressar
Atès que a la nostra ciutat una vintena d’entitats i partits polítics ha constituït el Pacte
Democràtic de L’Hospitalet pel dret a decidir, que han presentat un manifest que
posa en relleu les diferents resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya “a
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favor del dret a l’autodeterminació i la declaració de sobirania i dret a decidir del poble
de Catalunya basat en els principis de radicalitat democràtica, participació i
transparència”, i diu així:

SOM UNA NACIÓ, NOSALTRES DECIDIM
Catalunya és una nació i com a tal té dret a decidir lliurement el seu destí.
La voluntat d'autogovern del poble català s'ha expressat de forma constant al
llarg de la història. Durant el segle XX aquesta voluntat es va poder concretar
en la recuperació de la Generalitat en el marc de l'Estatut d'Autonomia de
1932, aprovat durant la Segona República.
L'aixecament feixista de 1936, i la guerra que aquesta insurrecció va provocar,
va comptar amb una resistència activa del poble i el Govern de Catalunya.
Aquesta resistència va continuar durant la llarga dictadura franquista; una de
les fites fonamentals d'aquesta actitud de lluita per les llibertats es concretà en
la creació de l'Assemblea de Catalunya, l'any 1971: el punt tercer de la seva
declaració fundacional exigia “el restabliment provisional de les institucions i
dels principis configurats en l'Estatut de 1932, com a expressió concreta
d'aquestes llibertats a Catalunya i com a via per arribar al ple exercici del dret
a l'autodeterminació”.
El poble de Catalunya ha expressat, després de la dictadura franquista, en
dues ocasions, l'any 1979 i l'any 2006, la seva voluntat d'autogovern
concretada en els respectius Estatuts d'Autonomia. La sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010, com a conseqüència dels recursos presentats pel PP i
el Defensor del Pueblo, va suposar un menyspreu a la voluntat del poble
català en no respectar la decisió de la ciutadania expressada en referèndum
l'any 2006.
La sentència va ser interpretada per molts com la confirmació que les ànsies
d'autogovern de bona part dels catalans i catalanes no quedaven ateses en la
Constitució Espanyola.
El poble de Catalunya ha expressat de diverses maneres la voluntat de
superar l'actual situació de bloqueig dins de l'Estat espanyol.
Cal recordar, però, que l'inici del camí cap al dret a decidir coincideix amb una
crisi econòmica que ha comportat decisions governamentals que han retallat
l'Estat de Benestar. És imprescindible, doncs, que el procés cap al dret a
decidir vagi acompanyat d'un pacte que garanteixi els drets socials (habitatge,
treball, sanitat, educació...) i democràtics de la ciutadania i del país. Tanmateix
caldrà fer front a les polítiques imposades des de l'anomenada troika que
limiten la sobirania econòmica i política i que actuen com a agents constrictors
de la voluntat democràtica dels pobles.
L'Hospitalet de Llobregat des de sempre ha estat capdavantera en la defensa
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dels drets de la ciutadania del nostre país. La nostra ciutat ha estat un
exemple de l'exitós procés d'acollida que els catalans, nascuts aquí i nascuts
a fora, hem sabut dur a terme durant dècades.
L'Hospitalet de Llobregat és un exemple d'inclusió i com a tal és i ha de ser
garant de la preservació d’aquests trets que ens caracteritzen. Trets que
malauradament es veuen amenaçats per una manera d’entendre la diversitat
monolítica, antiga i retrògrada que se'ns imposa. L'Hospitalet de Llobregat ha
de continuar sent referent d'una ciutat compromesa amb la nació catalana i
amb l'assoliment de la justícia i l'equitat social.
Per tot això les entitats, moviments socials, sindicats i partits polítics de
l'Hospitalet de Llobregat manifestem:
1. El nostre respecte a les diferents resolucions aprovades pel Parlament de
Catalunya a favor del dret de l'Autodeterminació així com a la Declaració de
Sobirania i del dret de decidir del poble de Catalunya basat en els principis
com la radicalitat democràtica, participació i la transparència.
2. Treballar des de la nostra ciutat per fer possible que el poble de Catalunya
com a subjecte polític pugui exercir el dret a decidir sobre el seu futur.
3. Oferim la Ciutat de L'Hospitalet, com a pont i lloc de trobada i diàleg entre
les diferents sensibilitats i expressions de la diversitat democràtica, per
reflexionar, contrastar i integrar el debat, on es puguin conjugar itineraris
generals o complementaris entorn del marc relacional i d'organització territorial
que hi ha d'haver en un futur entre Catalunya i Espanya.
4. Caldrà garantir la cohesió social del país i la voluntat expressada en
múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol
poble, ja que el procés es produeix en un context de severa crisi econòmica
que provoca conseqüències greus en amplis sectors de la societat.
5. La credibilitat de procés exigeix l'aprofundiment democràtic, el compromís
amb l'estat del benestar, la dignitat i la justícia social, la solidaritat entre els
pobles, l'aposta pel progrés econòmic, social ,cultural i la defensa del territori i
del medi ambient.
6. Fer una crida a la ciutadania i a les diferents organitzacions socials,
culturals o de qualsevol àmbit a sumar-se aquest manifest.
7. Les organitzacions signants ens comprometem a treballar coordinadament
a la nostra ciutat per tal d’assolir els objectius d’aquesta declaració.

Els Grups Polítics de CiU i d’ICV-EUiA, proposen l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar suport al manifest SOM UNA NACIÓ, NOSALTRES DECIDIM.
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SEGON.- Donar trasllat d’aquests acord als Grups Polítics de l’Ajuntament, als Grups
Parlamentaris del Congrés dels Diputats, als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat i als promotors del Pacte Democràtic de
L’Hospitalet pel dret a decidir.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular,
números 20, 21 i 22, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per a la seva presentació, primer em sembla que era la Sra. Esplugas, Sr. del Río
i Sr. Cañizares.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, aquesta moció tracta de millorar les instal·lacions on es
porten a terme diferents activitats, per part de les entitats que tenim a la nostra ciutat.
En concret parlem de l’Hotel d’Entitats que hi ha a Bellvitge, que està gestionat per la
Generalitat de Catalunya, en concret pel departament de Benestar Social de la
Generalitat, i on estan ubicades vuit entitats dedicades a l’àmbit sanitari.
Estas entidades, que son sin ánimo de lucro, centran su actividad en apoyar y en
asesorar a todos aquellos ciudadanos que precisan información relativa a temas de
salud, como he dicho antes, contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros
ciudadanos y de nuestras ciudadanas, haciendo una gran labor social, que
complementa a la labor que se hace desde las administraciones.
Pues bien, este local de entidades lleva años presentando deficiencias evidentes en
las instalaciones y requiriendo mejoras, para poder estar en un local en plenas
condiciones. Una de estas principales deficiencias de las instalaciones, son las
filtraciones de agua, que se filtran por la fachada los días de lluvia y que impiden que
se pueda trabajar allí y que se inunden los despachos. Aquí hemos presentado unas
fotos que evidencian, pues que el local, al filtrarse el agua por la fachada, impide el
desarrollo de las actividades.
Tanto las personas que acuden a pedir asesoramiento, como los propios trabajadores
o colaboradores de estas entidades, llevan años reclamando estas mejoras, sin que
la conselleria les haya dado ningún tipo de solución. Además, estas entidades, hay
que añadir a todo este desatino, que estas entidades además están pagando un
alquiler mensual, por ocupar ese espacio, unos espacios que son tremendamente
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pequeños y que con dificultades pueden desarrollar su actividad. Ese alquiler oscila
entre los 40 y 50 euros mensuales, a la conselleria de Benestar Social, a pesar de
que son entidades que no tienen ingresos, más allá de lo que es la subvención de las
propias administraciones.
Hay que añadir, además, que también tienen que hacer frente al pago de un seguro
obligatorio de responsabilidad civil, que oscila entre 150 y 200 euros al año, como
requisito imprescindible para poder ocupar el espacio en el Hotel de Entidades. Aquí
tengo el contrato que, bueno, pues que evidencia que se están pagando y que se
está pidiendo un contrato. Además hay entidades que, como no pueden hacer frente
al pago del seguro de responsabilidad civil y mucho menos tampoco cada mes a lo
que es el alquiler, pues lo único que hacen es poner un buzón en el propio Hotel de
Entidades, para poder hacer frente a las peticiones y a las cartas de los ciudadanos,
porque no pueden ni siquiera hacer frente a este pago, porque como me explicaban,
hay entidades que al año tienen de subvención 500 euros, por parte del
Ayuntamiento, y tienen que hacer frente ya a 200 euros, más los 50 euros cada mes
del alquiler, pues evidentemente, no pueden desarrollar de ninguna de las maneras
su actividad.
En este sentido, consideramos además, que el pago del alquiler por parte de estas
entidades, es una discriminación respecto a otras entidades de la ciudad, que están
también ubicadas en otros sitios, en otro Hotel de Entidades, pero que también están
desarrollando una labor social, que es fundamental para nuestra ciudadanía.
Por todo ello, desde el grupo popular, pedimos que el Ayuntamiento inste a la
conselleria de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, a mejorar y a
acondicionar, lo antes posible, las instalaciones del Hotel de Entidades de Bellvitge.
En segundo lugar, pedimos que el Ayuntamiento de Hospitalet negocie con la
conselleria de Benestar Social, para eximir del pago del alquiler mensual a estas
entidades. En tercer lugar, solicitar a al conselleria de Benestar Social de la
Generalitat, que estudie la posibilidad de subvencionar el seguro de responsabilidad
civil, a las entidades con graves problemas económicos. Y en cuarto lugar, que el
Ayuntamiento señalice correctamente la ubicación del acceso al Hotel de Entidades,
en las vías más cercanas a dicho lugar. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Según el último barómetro de opinión de la ciudad, el 67% de
nuestros ciudadanos tienen el sentimiento de pertenencia a España. Muchos de
nuestros ciudadanos proceden de otros lugares de España, como Aragón, como
Andalucía, Extremadura, Castilla, Galicia, y todos ellos se sienten muy orgullosos de
sus orígenes y agradecidos por la acogida que se les ha dado en Cataluña.
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Otra parte de ciudadanos hemos nacido aquí, y nos sentimos muy orgullosos de
nuestra tierra y de ser catalanes. Unos y otros estamos orgullosos de lo que somos y
de lo que nos une, que es ese sentimiento de pertenencia a España.
Desde el Partido Popular no queremos que nadie nos separe de nuestros orígenes, ni
de nuestros sentimientos de pertenencia, no queremos sentirnos distintos en
Cataluña, por sentirnos españoles.
Y tenemos una fiesta que es la fiesta de todos, al menos del 67% de ciudadanos de
Hospitalet, el 12 de octubre es la Fiesta Nacional de España, un símbolo de unidad
de todos, en torno a un proyecto común de solidaridad, una fiesta en donde cabemos
todos, con independencia de las distintas formas de entender nuestro país.
Por eso ahora más que nunca, pensamos que debemos estar al lado de esa gran
mayoría de ciudadanos de Hospitalet y transmitir ese mensaje de unidad, en torno a
lo que somos y queremos seguir siendo, ahora más que nunca, creo que hay que
reforzar lo que nos une.
Por ello, desde el Partido Popular de Hospitalet, pedimos que el Ayuntamiento
organice para el día 12 de octubre, actos de celebración de la Fiesta Nacional de
España y que invite a entidades y a ciudadanos, a participar en la celebración de
esos actos.
Por último, si el Partido Socialista da apoyo a esta moción, Hospitalet será la primera
ciudad de Cataluña, en celebrar la Fiesta Nacional de España. Creo, sinceramente,
que muchos de nuestros ciudadanos, al menos ese 67%, se sentirán muy orgullosos
de ello.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, hoy el Partido Popular presenta una propuesta que es
la enésima oportunidad que tenemos, para que este Pleno se pronuncie a favor del
castellano en la escuela. Mucho se ha hablado ya sobre el modelo de inmersión
lingüística y somos conscientes que sus defensores dicen que es un modelo de éxito,
de qué éxito hablan, con un 30% de fracaso escolar, de qué éxito hablan. Los datos
demuestran que el modelo que hay en Cataluña no es mejor que el que hay en otras
comunidades autónomas, quizás, en algún caso, podría ser peor, pero lo que es
evidente es que es mucho más excluyente.
Por eso, desde el Partido Popular, creemos que la enseñanza ha de ser en castellano
también, que el castellano ha de ser una lengua vehicular. Una lengua vehicular, no
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sólo por una cuestión educativa o de legalidad, que también, también por una
cuestión de convivencia, por una cuestión de pluralidad. Creemos que se puede
enseñar en catalán, sin excluir la enseñanza en castellano, creemos que se deben
cumplir las sentencias, creemos que se puede incluir el inglés, para aspirar a un
modelo trilingüe.
Además, creemos que es muy importante la defensa de la lengua materna, frente a la
lengua mayoritaria y, cuál es la lengua materna en Terres de l’Ebre o cuál es la
lengua mayoritaria en Terres de l’Ebre o a l’àmbit de Ponent o a les comarques
centrals. Si como dice la Sra. Rigau, la función de la escuela es dar un sentido de
pertenencia, nosotros no queremos, desde el Partido Popular no queremos, que los
niños de hoy crezcan olvidando sus orígenes o crezcan sintiendo que pertenecen a
algo mucho más pequeño y mucho menos plural, que donde realmente pertenecen.
Por eso, pedimos un voto a favor del bilingüismo, un voto especialmente a aquellos
socialistas que crean que el castellano también ha de ser una lengua vehicular.
Pedimos un voto singular a favor de esa propuesta, que se puede resumir en cinco
palabras, en castellano también, por favor. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament de les mocions, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, Plataforma per Catalunya votarà favorablement a les tres mocions. I sobre la
moció número 21, òbviament el nostre grup municipal reivindica la tradició hispànica
que té Catalunya i ens sumem a aquesta petició que l'Hospitalet sigui partícip de les
celebracions que es fan amb motiu de la festa de la Hispanitat. No tindria lògica
celebrar una festa com l’11 de setembre, que em sembla perfecte, i no celebrar el 12
d’octubre, estant governant un partit que diu que tant se sent català, com espanyol.
Aquesta ciutat i com tothom coneix, l’han construït catalans de la mà d’altres
espanyols arribats de tots els racons del nostre país i, per tant, el lloc que tenen en
comú aquesta gent, catalans, gallecs, andalusos, asturians, de l'Hospitalet, és
Espanya.
El que sí que ens diferencia del Partit Popular, és que la nostra estima i lleialtat cap
Espanya, va més enllà de caduques constitucions i lleis que alguns partits és a l’únic
que aferren, per plantar cara al separatisme. Plantar-li cara al separatisme, no tal sols
es fa argumentant amb la Constitució, s’ha de fer molt més, s’ha de fer pedagogia,
s’ha de fer pedagogia tant aquí, com a la resta d’Espanya, perquè no pot ser, moltes
vegades, que a la resta d’Espanya, gent moltes vegades vinculada, en aquest cas, al
Partit Popular, no ens fan cap favor als catalans que ens sentim espanyols, amb
certes declaracions.
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Però és molt important una cosa que ha deia el Sr. del Río, que aquesta Festa
Nacional deu ser una celebració en la que hi càpiga tothom aquell que se senti
espanyol, sense cap tipus de matís polític i, per tant, aquest sentiment és el que hem
de treballar, per aquesta absoluta normalització de la Festa. Esperem realment, Sr.
del Río, que vostès parlin també amb el govern central i comenci a ajudar a la gent
d’aquí que ens sentim tan catalans, com espanyols.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa es
posiciona respecte de les tres mocions del Partit Popular. Respecte a la primera de
l’Hotel d’Entitats de Bellvitge, votarem favorablement al primer dels acords, creiem
que és de justícia que la conselleria de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya, doncs millori les condicions d’estada d’aquestes entitats, centrades totes
elles en temes de salut, doncs que tenen a l’Hotel d’Entitats que s’hi refereix.
Respecte als altres punts dels acords, votarem contràriament, perquè creiem que la
Generalitat és la que ha de fixar les condicions de les entitats per a l’estada, tant de
lloguer, etc, en aquest Hotel d’Entitats i, sincerament, la quota de 40 euros al mes no
ens sembla absolutament una qüestió desmesurada pel lloguer d’un Hotel d’Entitats.
Respecte a la segona de les mocions, la que fa referència al 12 d’octubre, nosaltres
entenem que, com a grup polític d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, tenim forts llaços d’amistat i de solidaritat amb els pobles d’Espanya,
compartim grup parlamentari amb companys d’arreu de l’Estat Espanyol i, per tant,
sempre hem mostrat la nostra solidaritat i la nostra amistat amb els que han
conformat l’espai progressista, l’espai de lluita contra el feixisme i la lluita per la
democràcia, a l’Estat Espanyol.
Però, sincerament, el 12 d’octubre em recorda a d’altres coses, el 12 d’octubre em
recorda, entre d’altres coses, el genocidi, l’espoli, doncs que l’Estat Espanyol va
produir a les terres americanes. Em recorda que un dictador, doncs va decidir
nomenar el 12 d’octubre el “Día de la Raza”. Ens recorda que alguns grups feixistes,
doncs es dediquen el dia 12 d’octubre a celebrar, de la seva manera, aquesta diada i
aprofiten el dia de la Hispanitat per provocar aldarulls i destrosses importants també a
Catalunya. I ens recorda també que alguns aprofiten, doncs per fer grans desfilades
militars i, fins i tot, a passejar antics excombatents de la “División Azul”, que per
vergonya de tots, doncs lloa a aquells que van donar suport a l’exèrcit nazi. I això ens
fa molt de mal, perquè nosaltres sempre hem defensar la lluita antifranquista i totes
aquelles persones que a la dècada dels 30 i dels 40, van lluitar contra el feixisme, tant
a Espanya, com a Europa.
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Per tot això, votarem contràriament a aquesta celebració del 12 d’octubre a la nostra
ciutat, que tampoc tenim per què ser els primers a tota Catalunya, en celebrar el 12
d’octubre.
La tercera de les mocions és la moció del bilingüisme, no vull perdre massa el temps
amb aquesta moció, perquè crec que és un tema que ja ha vingut en aquest Ple, crec
que és un tema recurrent, és un tema que expressa aquesta moció, un problema
absolutament inexistent, ni a Hospitalet, ni a Catalunya, és un tema artificial, inventat,
no hi ha cap problema, és un tema absolutament irrellevant, davant del milió i mig de
famílies que a Catalunya porten els seus fills i filles, a les escoles i instituts. I és
perdre el temps, perquè, ja ho hem dit moltíssimes vegades, la immersió lingüística
funciona a Catalunya i funciona perfectament. Funciona molt bé i seria inexcusable
que una ciutat com l'Hospitalet, que encara té més necessitat que hi hagi aquest
procés d’immersió lingüística, doncs fossin una de les primeres que aprovéssim una
moció en contra de la immersió lingüística.
Perquè a Hospitalet, i a d’altres ciutats de Catalunya, és difícil trobar contextos per
aprendre i practicar el català i l’escola, per molts dels nostres infants i joves, és l’únic
context on viure i aprendre en català, al nostre país. Però també es fa castellà, també
els nostres alumnes aprenen castellà i, de fet, sàpiguen que els nostres alumnes, els
alumnes catalans, quan acaben la seva escolarització, tenen el mateix nivell
d’aprenentatge tant en català o en castellà, i això ho acrediten les proves objectives,
que els alumnes de Catalunya treuen millor nota, per sobre de la mitjana, de castellà,
que el conjunt dels alumnes de tot l’Estat. I a les proves de selectivitat, any rere any,
les notes de selectivitat dels nostres alumnes, en castellà, són superiors a les de
català.
Per tant, la immersió lingüística crea cohesió social, crea igualtat d’oportunitats i
nosaltres, en aquests sis anys, en aquests sis anys que portem, sis anys i vuit anys
anteriors, per tant, catorze anys portant la regidoria d’Educació, no hem sentit de cap
família, una expressió d’insatisfacció respecte la immersió lingüística a la nostra
ciutat. Per tant, solament sento parlar de la immersió lingüística com a problema,
quan vostès porten les mocions en aquest Ple. Per tant, reiterar la nostra negativa a
aquesta polèmica artificial i falsa, aquest ús polític de la llengua que vostès volen fer i
que vostès també volen pugnar a nivell partidari amb ciutadans i es pugnen a veure
qui és el que millor defensa el castellà al nostre país, no es preocupi, el que millor
defensa el castellà al nostre país, és precisament el procés d’immersió lingüística,
perquè està assegurant a la nostra ciutat i al nostre país, que els nostres joves, doncs
tenen uns bons coneixements, tant de català, com de castellà.
Per cert, li recordo, quan parla de fracàs escolar, que a la nostra ciutat, a sisè de
primària, els nostres alumnes tenen èxit escolar en un 90%, suficient? no,
m’agradaria el 100% i que en secundaria, els graduats de la ESO, és el 75%,
suficient? no, m’agradaria el 100%, però totes les dues xifres estan per sobre de la
mitjana de Catalunya, cosa que ens enorgulleix com a ciutat i, a més a més, els
nostres alumnes, quan acaben sisè i quan acaben quart de la ESO, tenen un domini
important, o al menys equilibrat, tant de català, com de castellà.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió.

SR. PÉREZ FORT
El posicionament de la moció de l’equipament de Bellvitge, el faré jo. Bé, Sra. Sonia,
vostè en la seva exposició, no s’ajusta a la veritat, pot ser per desconeixement o per
manca d’informació. A veure, quan vostè parla de lloguer, no és tal lloguer, es tracta
d’una taxa, una taxa per ocupar espai públic, que totes les entitats que ocupen
equipaments de la Generalitat, d’aquest tipus, han d’abonar, és una taxa de 40 euros.
També pel que respecta a la bústia, la bústia és una taxa de 15 euros, en el sentit
que les entitats puguin establir en aquell lloc la seva seu social i puguin rebre la
correspondència, si vostès va a llogar un apartat de correus, és molt més car de 15
euros.
Després tampoc s’ajusta a la realitat, en el que parla de l’estat descuidat de
l’equipament, en aquest equipament es fan actuacions de manteniment permanents,
bé, vostè el que em presenta aquí és una façana que té la part de davant, com que
és d’alumini, té la part de davant que és de plàstic i està despenjada, però que no
afecta directament, tan directament com vostès al·leguen a la seva moció, a les
goteres.
L’arranjament per a la impermeabilització de coberta, per garantir l’estanquitat total
després d’observar goteres a l’equipament, hi havia, s’ha solucionat. Millores del
mobiliari i en l’aspecte general de l’espai de consergeria. Es té un acord amb la
residència del costat, per l’ús comú de l’ascensor i donar plena accessibilitat a la gent
que tingui impossibilitat o mobilitat reduïda. Instal·lació de l’aire acondicionat, s’ha
renovat i s’ha tornar a posar un nou equipament d’aire acondicionat.
Després pel que vostè parla amb el concepte de l’assegurança, és evident que el
llibre tercer del Codi Civil de Catalunya obliga a totes les entitats amb personalitat
jurídica pròpia, a què hagin d’abonar aquesta assegurança, per tant, s’ha de fer per
Llei.
Respecte a la seva moció, nosaltres, en el punt primer votarem en contra, votarem a
favor en el punt segon, entenent que és lloguer, sinó que és taxa, abstenció en el
punt tercer, i a favor del punt quart, perquè és cert, l’Hotel d’Entitats té una manca de
senyalització en l’espai públic i quan un va a buscar-lo per Bellvitge, es pot perdre,
pot acabar a l’avinguda Europa. Res més, moltes gràcies.

SRA. SECRETÀRIA
Perdó, en l’apartat cinquè, que són els trasllats?
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SR. PÉREZ FORT
En l’apartat cinquè d’acord.

Essent les 12.55 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SR. MONRÓS
Sí, des del grup municipal de Convergència i Unió donarem resposta a la moció del
Partit Popular demanant la celebració del dia 12 d’octubre com a Festa Nacional a la
ciutat de l'Hospitalet. Miri, Sr. Juan Carlos del Río, una de les coses que s’haurien de
tenir en compte, és que, en principi, la Diada Nacional de Catalunya és l’11 de
setembre i és l’11 de setembre, perquè en el seu moment va sorgir, des de la societat
civil, una gran empenta reclamant, més que una festivitat, una reclamació de drets
que s’havien perdut en el seu dia. D’aquesta manera, aquesta Festa Nacional de
Catalunya ha pres embranzida sempre recolzada per les diferents institucions, perquè
sempre la societat civil, les entitats, el poble, l’ha recolzat, perquè recolzava, no el
sentit festiu estrictament, sinó de reclamació i pèrdua de drets en el seu dia, com s’ha
vist en aquest últims anys, amb la gran manifestació de l’11 de setembre del 2012 i
els actes de la via catalana d’aquest any.
Tal i com diu l’Estatut de Catalunya, la Festa de Catalunya és la Diada, en aquest
aspecte el dia del 12 d’octubre, com vostè diu, no és precisament, de la societat civil
no ha sorgeix aquest moviment en ningun lloc, tot al contrari, com comentava el
company d’Iniciativa, les coses que han sorgit respecte del 12 d’octubre,
específicament a Catalunya, són uns certs de grupuscles polítics, de tipus feixista,
que han anat rememorant actes que signifiquen aquest 12 d’octubre i que no són
precisament la festivitat d’un poble unit, tot el contrari. Per tant, nosaltres, repeteixo,
votarem que no.
I, a més a més, dir-li una cosa, vostè en la seva moció, que torno a repetir, la trobo
molt respectable i per això la portem aquí i es vota, fa menció a un baròmetre de la
ciutat de l'Hospitalet, baròmetre que es basa en una enquesta feta a 1.300 ciutadans
de l'Hospitalet, majors de 18 anys, que tenen un any de residència o empadronats a
la ciutat de l'Hospitalet, i vostè amb això treu uns percentatges d’aquesta enquesta,
que segurament jo no dic que no siguin certs, però penso que si per 1.300 persones
fem això, llavors, si ho trasllado a una manifestació d’un milió i mig de persones a
l’any 2012 i ara, jo podria dir moltes coses. Això traduït, per dir-ho d’alguna manera,
possiblement ho solucionaria amb una cosa més fàcil, és allò que hem votat abans en
una moció anterior, dret a decidir, a veure la gent el que vol.
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I també en referència a d’altres coses que s’han dit, a l'Hospitalet no sé el que
passaria si es votés això o no, però, en tot cas, jo sí que el que reclamo és el dret a
decidir, a fer una votació en el conjunt de la ciutadania de Catalunya i, evidentment, a
l'Hospitalet, per saber si surt sí o no, però d’una manera democràtica, no pensant que
això és anar a trencar.

SRA. PEREA
Sí, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Pel que fa al posicionament de la darrera moció del grup del Partit Popular, sobre el
bilingüisme a les escoles, vagi per endavant que Convergència i Unió votarem en
contra. Votarem en contra, perquè creiem que el model educatiu català és un model
d’èxit, d’èxit demostrat, és un model que es posa com exemple en moltes universitats
d’educació, és un model que ha demostrat que és la millor manera d’integrar a les
persones nouvingudes, dintre de les persones que no tenen com a llengua materna el
català, és un model que ens permet no diferenciar per llengua, entre els nostres
alumnes. Vostè s’ha atrevit a dir que el model català era un model excloent, doncs
precisament és tot el contrari, el contrari d’un model educatiu excloent, és el model
educatiu català.
A la seva moció parla que a llocs com “Luxemburgo o algunas regiones de Holanda
optan por la educación multilingüe, impartiéndose las clases en dos o tres idiomas”,
Sr. Senen, no té molt clar vostè el que és la llengua vehicular, el que és impartir
classes en diferents idiomes, li diré que a l’escola catalana, el model educatiu català
preveu i s’està portant a terme, classes en d’altres idiomes, n’hi ha escoles
concertades i escoles públiques a Catalunya, que fan assignatures com les
matemàtiques, el medi social, en anglès, això no treu que la llengua vehicular, la
llengua que vincula tota l’escola, sigui el català. Vostè, per la seva edat, potser no té
fills, però li diré, com a mare de tres criatures, que als patis de les nostres escoles es
continua jugant en castellà, no s’amoïni, els nens que viuen a Catalunya, el castellà,
quan acaben la seva escolarització, el parlen i l’escriuen i el dominen tan bé o millor
que el català.
Es dóna, a més a més, aquest govern de la Generalitat que és tan independentista,
tan no sé què i tan no sé quant, i tan dolent, a més a més, que a segons quines
comarques, on la llengua majoritària del carrer és el català, aquest any, per primera
vegada, està incloent dintre del currículum d’aquestes comarques, als seus alumnes,
més horaris d’hores de llengua castellana, perquè no trobin aquesta mancança en un
futur. Senyors del PP, vostès van en una direcció i la societat civil va en una altra, a
Catalunya això no es reclama, el que es reclama a Catalunya, els pares d’aquests
nens, és el dret a decidir.
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SRA. PEREA
Molt bé, pel Partit Socialista de Catalunya, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Perea, per posicionar-nos respecte de les mocions del grup popular. A la
moció número 20, a veure, jo entenc el que ens vénen a plantejar, però entenem que
són bàsicament relacions entre una administració, com és la Generalitat de Catalunya
i unes associacions, on hi ha establertes algunes coses, alguns dels meus companys
ja li han dit alguna qüestió, com el tema de l’assegurança que és obligatòria per
tothom, o sigui, això és ineludible, qüestions d’aquest tipus que entenem que no...,
que com Ajuntament creiem que no ens hem de ficar, diguéssim, en aquesta relació.
Per tant, en aquesta moció, nosaltres votaríem favorablement en el primer acord,
perquè més enllà que, bé, si ja el Sr. Pérez ens deia, escolta, està tot arreglat,
fantàstic, però bé, si no ho està, doncs que ho arreglin, val, molt bé, ja està, però a la
resta votaríem contràriament. Bueno a los traslados sí, lo pueden trasladar.
Respecte a la moció número 21, que fa referència a la celebració del dia 12
d’octubre. Aquí comencem una altra vegada el que parlàvem abans, vull dir, una altra
vegada mocions d’aquest tipus, que més enllà de la bondat o no, no tenen cap sentit,
perquè a mi no em farà creure ningú que això és innocent. Per què aquesta moció no
la va portar fa 10 anys, perquè fa 10 anys tampoc ho celebràvem, fa 15 anys que
aquesta ciutat celebra l’11 de setembre, com li han explicat, d’una manera festiva,
d’una manera participada, on hi ha entitats, miri, jo prefereixo l’11 de setembre, doncs
veure com, en el tipus d’acte del que ens hem dotat, que és una ofrena floral, que és
una cosa festiva, lúdica, doncs veure l’11 de setembre, com l’Asociación Cultural
Andaluza fa la seva ofrena, o com el Centro Aragonés fa la seva ofrena, em sembla
això molt més integrador que no ara voler muntar una festa artificial des de
l’Ajuntament.
¿Per què ara? per què aquesta? per enfrontar? per tensar més la corda? Escolti’m,
que hem d’anar en la direcció contrària, que ens hem d’asseure a parlar, que no hem
de discutir, que no ens hem d’enfrontar, que portem tota la vida convivint i ara, ni uns,
ni uns altres, ni un extrem, ni l’altre, escolti, continuem vivint com hem viscut sempre,
perquè li recordo que, la ciutat de Barcelona, que és la marca Barcelona, és el
paradigma d’una de les ciutats on millor es viu del món, i la volem “liar” nosaltres sols,
no cal, de veritat que no cal, la vida ja és prou complicada i, en aquests moments,
portar qüestions d’aquest tipus, a debats i tal, és buscar la fractura social,
l’enfrontament, la discussió, el debat.
Perquè en aquesta moció, no m’ha quedat molt clar, a l’Ajuntament de Badalona i a
l’Ajuntament de Castelldefels, que governen vostès ja fa dos anys, que ho celebren?
Que l’Ajuntament ha pres aquesta determinació? O el que vol vostè aquí és portarnos allò, a veure si muntem “lio”, escolti, que no cal, de veritat, el que necessitem és
serenor, tranquil·litat i, per tant, votarem contràriament, no perquè no ens sembli bé
que sigui festa el 12 d’octubre, jo cada any, sempre que puc, com a mínim, jo vaig al
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“certamen de jotas” que organitza el Centre Aragonès, aquest any a veure si ens
veiem allà, jo hi vaig, i sóc català, nascut a Catalunya, la meva mare era de Torrelles
de Foix, i vaig a veure les “jotas” al Centre Aragonès, perquè les organitza una
associació d’aquesta ciutat, que treballa, que tenen interès en divulgar la seva
cultura, en fer-la estendre. Quan arriba el Dia d’Andalusia, aquí fem el Dia
d’Andalusia i, per començar, el primer que fem és un castell i quan arriba a dalt de tot
l’anxaneta, desplega una bandera andalusa i una bandera catalana, això és el que a
mi m’interessa, això és el que crec que hem de defensar, això és el que hem de
preservar, això, i prou d’enfrontaments, prou de tensar la corda, no anem enlloc.
Escolti, cadascú que defensi el que consideri, si això és legítim, però no vulguem
traslladar la picabaralla política, el debat intranscendent que podem fer un grup de
polítics en un hemicicle municipal, no ho traslladem al debat social, on allò acaba,
normalment, més escalfat i on hi ha menys control i menys normes, per controlar
aquest debat. Per tant, votarem contràriament en aquesta moció.

Essent les 13.03 hores abandona la sessió el Sr. Antonio Bermudo Ávila, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

I respecte de la moció número 22, tres quarts del mateix, tornem-hi, vull dir, aquesta
moció i el tema del debat de si el bilingüisme, de si la immersió, la no immersió, miri,
la Marta Mata, ja a finals dels anys 70, principis dels 80, va ser la principal impulsora
d’això del tema de la immersió, l’escola catalana, i li agradi a qui li agradi, jo puc
entendre que vostè ens plantegi, escolta, jo si tingués un fill m’agradaria que
l’escolaritzessin en castellà, legítim, no li dic que no, però, escolti, el model, que és un
model..., no és una qüestió individual, quan parlem de model, parlem d’una cosa
col·lectiva, és un model d’èxit i ha funcionat i, com diu el seu nom, el model
d’immersió el que ha fet és un model inclusiu, el que busca és ser igualitari, dotar
d’igualtat d’oportunitats al conjunt de nens i nenes que estudien en el nostre país.
Perquè si uns estudien en castellà, els altres estudien en català, a partir d’aquí, les
oportunitats posteriors seran diferents, per tant, estarem fomentant la desigualtat i
justament jo crec que el model d’immersió, la inclusió, el model educatiu el que ha de
fer és formar homes i dones, perquè amb generació d’igualtat d’oportunitats, puguin
assolir finalment el seu èxit.
I miri, jo, que ja fa dies que no vaig a escola, jo no sóc producte del model d’immersió
lingüística, jo quan vaig pel carrer, a Hospitalet, no me’n vaig a la Ceba, a Hospitalet,
jo no vegi cap nen que no sàpiga parlar el castellà, no m’he trobat ni un, ni un, no
m’he trobat un nano que tu parlis amb ell i tingui dificultats, un nano de 10 o 12 anys,
que tingui dificultats per parlar en castellà, en canvi si que m’he trobat nanos amb
dificultat per parlar català. A l’únic lloc on això acabarà portant-lo a una igualtat
d’oportunitats amb els seus companys que sí que parlen dos idiomes, és a l’escola,
és l’únic lloc, és l’únic lloc que ens garanteix que tots, en tot el moment de la formació
obligatòria, de l’educació obligatòria, fins els 16 anys, és l’únic que ens garanteix
aquest sistema, que aquests nanos acabaran surtin en igualtat d’oportunitats i això no
menysté, ni va contra el coneixement del castellà.
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Perquè, insisteixo, podem anar allà on vulgui, però per no sortir de casa, anem per
l'Hospitalet i a veure si trobem un nano, que no faci mitja hora que hagi arribat de la
Xina, a veure si trobem un nano de 10 o 12 anys, que no sàpiga parlar castellà i a
veure quants trobem que no saben parlar català o que no es defensen prou bé en
català, estic segur que trobarem molts més que no saben parlar el català, que no el
castellà, moltíssims més. Per tant, escolti, no els hi compliquem la vida als nanos,
que els nanos aprenguin les dues llengües, el castellà s’aprèn també a l’escola, però
el català és la llengua que ens està garantint la igualtat d’oportunitats, a través del
procés d’immersió lingüística.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. del Río.

Essent les 13.10 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. DEL RÍO
Sí, muchas gracias. Yo lamento que usted se avergüence de celebrar nuestra
pertenencia a España, lo lamento seriamente. Yo creo que hoy ha dejado el PSC
huérfanos a muchos militantes y votantes del PSC, cuando dice no a la Fiesta
Nacional de España en Hospitalet y dice sí, y yo sí que voy a leer textualmente lo que
dice el artículo, porque claro, no se leyó lo que venía a continuación, el PSC ha
apoyado lo siguiente: El nostre respecte a les diferents resolucions aprovades pel
Parlament de Catalunya a favor del dret de l'Autodeterminació -la independencia- així
com a la Declaració de Sobirania -la independencia-.
Evidentemente, mire, yo creo que ustedes hoy han decepcionado a militantes y a
votantes del Partido Socialista que se sienten catalanes, aragoneses, castellanos y
orgullosos de ser españoles. Creo que ustedes ya no tienen credibilidad para
defender el sentimiento español, cuando quieran hacerlo en la ciudad de Hospitalet.
A mí no me incomoda hablar de España en Hospitalet, ni me incomoda hablar de
España en Cataluña, a usted parece que le da pereza hablar de ese sentimiento de
españolidad o no españolidad, no, oiga, yo soy catalán y defiendo el 11 de
septiembre, defiendo la Diada, soy español y me gustaría poder celebrar también el
Día Nacional de España.
Bueno, mire, las posturas están claras, en presente y en futuro, yo ya les digo que, en
función del próximo gobierno, si gobierna el Partido Popular, ya les aseguro yo que el
12 de octubre de 2015, en Hospitalet sí se va a celebrar la Fiesta Nacional de
España. Y se lo estoy dirigiendo, eso será otro motivo más, para luego decidir a quién
votas o a quién no votas, y me dirijo, muy concretamente, al votante del Partido
Socialista que se siente orgulloso de ser español en Hospitalet.
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Essent les 13.12 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Antonio Bermudo Ávila, regidor
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
SRa. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, en primer lugar, agradecer a los grupos municipales
que han apoyado el primer punto, que como mínimo hemos conseguido, pues que la
Generalitat finalmente, o que se inste a la Generalitat a que mejore las instalaciones y
las dignifique y, por otro lado, lamentar que no se hayan aprobado los puntos
relativos al tema del pago del alquiler o tasa, como dice el Sr. Pérez, llámale equis,
da igual, cada mes se paga, con lo cual…, y tampoco el tema de la responsabilidad
civil.
Sr. Esteve y Sr. Belver, yo entiendo que si todas las entidades de Hospitalet, estén
ubicadas en el Hotel de Entidades de Bellvitge o estén en el de Santa Eulalia o en La
Florida o dónde sea, están haciendo una labor social, son entidades sin ánimo de
lucro, yo creo que también deberían tener un poquito de ayuda, por parte del equipo
de gobierno, a intentar…, yo entiendo que es un contrato que se hace entre la
administración y las entidades, pero digo yo que el equipo de gobierno puede ayudar
de alguna manera a estas entidades, a eximir de este pago, atendiendo que si por
ejemplo el Ayuntamiento de Hospitalet le subvenciona a alguna de esta entidades,
pues 300, 400 euros y se lo tienen que gastar en la tasa, pues entiendo yo que, por
propio interés de que la subvención sea destinada a llevar a cabo actividades,
asesoramiento, trípticos y actividades para mejorar y complementar la actividad que
se está haciendo desde la administración, lamento que en este caso, pues que haya
entidades que pueden destinar el dinero íntegramente a hacer actividades y a
ayudar, y otras primero tengan que hacer frente a un pago. Entonces, yo entiendo
que es un contrato entre la Generalitat y la entidad, pero digo yo que el equipo de
gobierno podría intentar ayudarles, no quedarse y ponerse de perfil. Muchas gracias.

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

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Yo voy a ser muy breve y voy a decir simplemente tres
cosas, como matiz. No sé si me ha parecido escuchar bien, Sr. Monrós, antes que
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decía usted, hablaba de un grupúsculo fascista, refiriéndose a…, a lo mejor me he
equivocado, pero me ha parecido escuchar que usted decía que era un grupúsculo
fascista, los del 12 de octubre, no, porque el año pasado se celebró… el año pasado
hubo un grupo en plaza Cataluña que lo celebró, ahí queda, no, no, no, entonces ya
está.
Entrando en el contenido de la moción, Convergència i Unió lleva la mañana
dándonos lecciones de sinónimos, antes era malnutrición o desnutrición, ahora es
tasa o lloguer, antes entraban en si es una lengua vehicular o que se imparte, yo los
motivos que pongo en la moción, que ahora mismo, sinceramente, no sé si he puesto
de lengua vehicular o no, el modelo multilingüe es un modelo de varias lenguas
vehiculares, quizás no lo he puesto en la moción, pero, evidentemente, es un modelo
de varias lenguas vehiculares. Necesitaría usted documentarse sobre cuál es ese
modelo, para contrarrestarlo…

SRA. ALCALDESSA
Sr. Cañizares, ya ha finalizado el tiempo, no sé si ha oído…

SR. CAÑIZARES
Sí, sí, gracias.

SRA. ALCALDESSA
Vale, vale, muy bien. Hay algún grupo…, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, respecto a la moción número 21, aquí nos han hecho, varios grupos, todo un
alarde de escusas, para no celebrar la Fiesta Nacional, unos que si el 12 de octubre,
pues oiga, se coge otra fecha y tampoco pasa nada, no es un problema de fecha, por
mucho que algún grupo haya querido poner un problema de fechas, se pueden poner
otras fechas.
Sr. Belver, una cosa que decía, lo de preservar el enfrentamiento, en esto podemos
estar todos de acuerdo, pero claro, preservar un enfrentamiento también es
naturalizar una fiesta y naturalizar aquí en Hospitalet, que la mayoría de gente nos
sentimos catalanes y españoles, no sería generar ningún enfrentamiento. Por tanto,
creemos que eso no sirve de excusa, el 12 de octubre, o la fecha que ustedes
quieran, no generaría ningún enfrentamiento, como no lo genera la celebración del 11
de septiembre, a no ser, y usted lo sabe, porque usted también lo sufre como los
demás, que haya parte de grupúsculos independentistas que empañen un poco la
fiesta, con sus actuaciones, aquí en Hospitalet, no hablamos de otros sitios. Por

…/…

145

tanto, creemos que cuando las cosas se hacen con naturalidad, no generan ningún
tipo de enfrentamiento y sería la manera más fácil de integrar y evitar, precisamente,
los conflictos de los que usted habla.

Essent les 13.20 hores, abandona la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, en tot cas, atenent el suggeriment del Sr. Ordóñez, si el Partit Popular canvia 12
d’octubre per 14 d’abril, no tindríem cap problema en votar la moció.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part de Convergència, volen fer servir..., Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Muy breve, respecto a la moción número 20, como usted
decía, Sra. Esplugas, el Ayuntamiento da subvención a estas entidades, entonces, es
que ya le damos subvención, usted dirá, pero colaboren más, oiga, pues que
colabore más la Generalitat, la mayoría de estas entidades no son de ámbito de
ciudad, son de ámbito…, por eso tienen la relación con la Generalitat de Catalunya,
son de ámbito que va más allá de la ciudad, están en la ciudad y nosotros, en el
Ayuntamiento, se le dan subvenciones. Oiga, a partir de aquí, claro, que su relación
con la Generalitat sea la que tenga que ser, por tanto, si necesitan más recursos, que
los pidan a la Generalitat.
Respecto a la moción número 21, Sr. del Río, hoy está usted especialmente picajoso
y con ganas de solucionarme la vida, de verdad, yo se lo agradezco, yo sé que usted
es un hombre de buen corazón, no hace falta, yo ya me preocupo de lo mío, usted
preocúpese de lo suyo que faena tiene. Mire, le insisto lo que le vengo diciendo toda
la mañana, las posiciones del PSC son muy claras y nuestros votantes, nuestros
electores, nuestros simpatizantes, todos esos que ha nombrado usted, pues ya saben
quiénes somos y hay gente que simpatiza y que, pese a que usted les augura la
caída del apocalipsis y los siete males, pues nos sigue votando, y hay gente que no
nos ha votado nunca y nos seguirá sin votar, fíjese que hay gente que hasta le vota a
usted, oiga, si es que esto de la democracia es lo que tiene.
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Pero de verdad que no se preocupe, nosotros somos plenamente conscientes de lo
que somos, de lo que queremos y de lo que buscamos, y tenemos muy claro lo que
no queremos y lo que no queremos es que, por un malentendido posicionamiento
ideológico o político de partidos, que en un debate está la mar de bien, lo que no
queremos es que eso acabe en un enfrentamiento en la sociedad civil y creemos que
en estos momentos no es un momento de tensar la cuerda y usted, si esta moción
usted la hubiera traído hace 10 años, igual se la hubiéramos aprobado por
unanimidad, pero ahora no, oiga, ahora no, no echemos más leña al fuego, si lo que
hay que echar es agua, y usted viene con la gasolina, no leña, viene con gasolina.
Oiga, déjenlo ya, no participaremos de esta ceremonia de la confusión, no
participaremos de esta ceremonia de a ver quien la dice más gorda, a ver quien la
tensa más fuerte, a ver quien estira más la cuerda, porque eso lo único que nos
garantiza es que se va a romper y usted que tanto habla de no romper y de que nos
rompen, hace un momento, si no me equivoco, ha dicho que le iban a echar, no me
ha quedado muy claro de dónde, pero yo no he oído a nadie diciendo que quieren
echar a nadie, con lo cual, estese usted tranquilo, quédese donde está, que entre
todos intentaremos garantizar que usted pueda seguir disfrutando de su tranquilidad.

SRA. ALCALDESSA
No sé si hi ha algú més, sí, Sr. del Río, per finalitzar ja.

SR. DEL RÍO
Sí, sí, gracias Sra. Alcaldesa. Ceremonia de la confusión, pues el Sr. Felipe González
fue el que aprobó la Ley 18/1987, el 7 de octubre, que estableció la fiesta nacional de
España en esa fecha, por lo tanto, ceremonia de la confusión ninguna, para mí
celebrar que soy español en Hospitalet, igual que catalán, para mí no tengo ningún
tipo de confusión en ese aspecto. Esto del voto tiene sus particularidades, pues hay
gente que vota PP, sí, también hay gente, por ejemplo el padre del Sr. Pere Navarro,
que no vota ni al Sr. Pere Navarro, o sea que, esto también tiene sus cosas ¿no? Y
mire, yo sí que le quiero poner fácil la vida a usted y a todos los que estamos hoy
aquí, yo les invito a que, si le parece bien a usted, para dar muestra de su
sentimiento de Español que tiene igual que yo, venga conmigo a la plaza Cataluña, el
día 12, a esa concentración bajo el lema “Cataluña sí, España también, rompe tu
silencio”, donde me gustaría contar con muchos, con mucha gente del Partido
Socialista e indudablemente con su compañía.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat amb l’apartat del Partit Popular, comencem amb el de
Convergència i Unió.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 20, 21 i 22; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 20.-

SOBRE EL HOTEL DE ENTIDADES DE BELLVITGE.

Dado que en el hotel de Entidades de Bellvitge de la calle de Ntra. Sra. De Bellvitge,
20, gestionado por el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya,
hay ubicadas 8 entidades centradas en el ámbito sanitario.
Dado que estas entidades sin ánimo de lucro centran su actividad en apoyar y
asesorar a todos aquellos ciudadanos que precisan información relativa a temas de
salud.
Dado que con su trabajo contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros
ciudadanos y ciudadanas haciendo una gran labor social que complementa a la labor
que se hace de la propia Administración.
Dado que este local del hotel de Entidades de Bellvitge lleva años presentando
deficiencias en las instalaciones y requiriendo mejoras que hagan del local un lugar
mejor acondicionado, incluso los días de lluvia.
Dado que unas de las principales deficiencias sobre las filtraciones de agua por la
fachada los días de lluvia que provoca que los despachos se inunden, haciendo difícil
el desarrollo de su actividad.
Dado que tanto usuarios como las propias entidades allí ubicadas han reclamado
mejoras en las instalaciones sin que la Conselleria les solucione el problema.
Dado que además estas entidades pagan un alquiler mensual de aproximadamente
entre 40 y 50 euros a la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya, a pesar de su labor social y de ser entidades sin ánimo de lucro.
Dado que hay que añadir que estas entidades también deben hacer frente al pago de
un seguro obligatorio de responsabilidad civil de aproximadamente entre 150 y 200
euros al año como otro de los requisitos para por estar en el hotel de entidades.
Dado que hay entidades que únicamente tienen un buzón de correos–sin despachoporque no pueden hacer frente ni al alquiler mensual ni al seguro anual ya que las
ayudas anuales que reciben son inferiores al gasto anual del alquiler.
Dado que consideramos que el pago de un alquiler por el desarrollo de una labor
social es una discriminación respecto a otras entidades que no pagan alquiler porque
están ubicadas en otro hotel de entidades de la ciudad.
Por todo ello el Grupo Municipal del PPC solicita al Pleno Municipal que adopte los
siguientes acuerdos:
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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 PRIMERO amb 22 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de l’Hospitalet inste a la Conselleria de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya a mejorar y acondicionar, lo antes
posible, las instalaciones del hotel de Entidades de Bellvitge.
b) Ha estat rebutjat el punt SEGUNDO amb 14 vots en contra dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots a favor dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de l’Hospitalet negocie con la Conselleria de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya para eximir del pago de alquiler
mensual a las Entidades allí ubicadas.
c) Ha estat rebutjat el punt TERCERO amb 14 vots en contra dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; amb 8 vots a favor dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; 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 i que literalment diu:
TERCERO.- Solicitar a la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya que estudie la posibilidad de subvencionar el seguro de
responsabilidad civil de las Entidades con graves problemas económicos.
d) Ha estat rebutjat el punt CUARTO amb 14 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
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Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots a favor dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
CUARTO.- Que el Ayuntamiento de l’Hospitalet señalíce la ubicación y el acceso
del hotel de Entidades en las principales vías cercanas.
e) Ha estat aprovat el punt QUINTO amb 24 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. 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 de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; i amb 2 vots en contra dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUINTO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Conselleria de Benestar Social de
la Generalitat de Catalunya, a la Regiduría de Espacio Público del Ayuntamiento
de l’Hospitalet, a los Grupos Políticos representados en el Consistorio y a las
Asociaciones ubicadas en el Hotel de Entidades.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel Ple
de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Dado que en el hotel de Entidades de Bellvitge de la calle de Ntra. Sra. De Bellvitge,
20, gestionado por el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya,
hay ubicadas 8 entidades centradas en el ámbito sanitario.
Dado que estas entidades sin ánimo de lucro centran su actividad en apoyar y
asesorar a todos aquellos ciudadanos que precisan información relativa a temas de
salud.
Dado que con su trabajo contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros
ciudadanos y ciudadanas haciendo una gran labor social que complementa a la labor
que se hace de la propia Administración.
Dado que este local del hotel de Entidades de Bellvitge lleva años presentando
deficiencias en las instalaciones y requiriendo mejoras que hagan del local un lugar
mejor acondicionado, incluso los días de lluvia.
Dado que unas de las principales deficiencias sobre las filtraciones de agua por la
fachada los días de lluvia que provoca que los despachos se inunden, haciendo difícil
el desarrollo de su actividad.
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Dado que tanto usuarios como las propias entidades allí ubicadas han reclamado
mejoras en las instalaciones sin que la Conselleria les solucione el problema.
Dado que además estas entidades pagan un alquiler mensual de aproximadamente
entre 40 y 50 euros a la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya, a pesar de su labor social y de ser entidades sin ánimo de lucro.
Dado que hay que añadir que estas entidades también deben hacer frente al pago de
un seguro obligatorio de responsabilidad civil de aproximadamente entre 150 y 200
euros al año como otro de los requisitos para por estar en el hotel de entidades.
Dado que hay entidades que únicamente tienen un buzón de correos–sin despachoporque no pueden hacer frente ni al alquiler mensual ni al seguro anual ya que las
ayudas anuales que reciben son inferiores al gasto anual del alquiler.
Dado que consideramos que el pago de un alquiler por el desarrollo de una labor
social es una discriminación respecto a otras entidades que no pagan alquiler porque
están ubicadas en otro hotel de entidades de la ciudad.
Por todo ello el Grupo Municipal del PPC solicita al Pleno Municipal que adopte los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de l’Hospitalet inste a la Conselleria de Benestar
Social de la Generalitat de Catalunya a mejorar y acondicionar, lo antes posible, las
instalaciones del hotel de Entidades de Bellvitge.
SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Conselleria de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya, a la Regiduría de Espacio Público del Ayuntamiento de
l’Hospitalet, a los Grupos Políticos representados en el Consistorio y a las
Asociaciones ubicadas en el Hotel de Entidades.

MOCIÓ 21.- SOLICITANDO QUE EL AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET
ORGANICE PARA EL DÍA 12 DE OCTUBRE ACTOS DE CELEBRACIÓN DE LA
FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA. Ha estat rebutjada amb 18 vots en contra dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 22.- A FAVOR DEL BILINGÜISMO EN LAS ESCUELAS. Ha estat
rebutjada amb 17 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Herance, Husillos, Sariñena i
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Alcázar; dels
representants
representants
representants
la votació.

representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots a favor dels
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels
de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de

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, per a la presentació, hem sembla que es repartiran el temps, Sra. Annabel
Clar.

SRA. CLAR
Sí, l’exposició de la primera moció la faré jo i després li passaré la paraula al meu
company Jordi Monrós.
La primera moció és una moció per a la commemoració del 75è aniversari de
l’afusellament d’en Manuel Carrasco i Formiguera. Aquest any es commemora el 75
anys de l’afusellament de Manuel Carrasco i Formiguera, que l’hauríem de destacar
com una persona, bàsicament un home de família, un ciutadà compromès i un polític
d’ideals i de conviccions.
Atès que Carrasco i Formiguera va dedicar la vida al recobrament dels drets
nacionals de Catalunya i a la salvaguarda dels valors cristians, de la justícia social i
del sistema democràtic.
Donat que la lluita pels grans ideals de pàtria, llibertat i fe, va fer que tingués tres
consells de guerra, dues denúncies militars, una sanció governativa i una sentència a
mort quan només comptava amb 48 anys d’edat, va fugir per aquestes amenaces
anarquistes durant la Guerra Civil, per defensar la ideologia democristiana, va ser
detingut per l’exèrcit franquista i, posteriorment, executat per catalanista i republicà, el
9 d’abril de 1938, al penal de Burgos.
Donat que no va ser fins el 25 de setembre de 2005 quan es va anul·lar aquell consell
de guerra.
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Vist que setanta-cinc anys després del seu assassinat, dos dels seus grans ideals
que eren pàtria i llibertat, continuen tenint més sentit que mai, el grup municipal de
Convergència i Unió demanem:
Promoure la memòria històrica del nostre país, a través de la figura de Manuel
Carrasco i Formiguera que, com molts altres personatges històrics, van dedicar la
seva vida a la defensa i recuperació dels drets nacionals de Catalunya.
Sol·licitem també la presència que des de la Fundació Inehca s’ha creat en el nostre
municipi, de l’exposició “Manuel Carrasco i Formiguera, una vida per la llibertat”.
I així també, donar trasllat al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, a
la família Carrasco i Formiguera i fer-ne difusió als centres educatius i entitats
cíviques i culturals del nostre municipi i a Unió Democràtica, partit membre de la
Federació de Convergència i Unió, i on va militar Carrasco i Formiguera fins a la seva
mort.

Essent les 13.20 hores, abandona la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup municipal del Partit Popular.

SR. MONRÓS
Presentem una moció del Correllengua 2013, per ser curosos hem de dir que aquesta
moció és fidel reflexa del que ens trasllada l’entitat, la CAL, la Coordinadora
d’Associats per la Llengua i que nosaltres, any rere any, presentem al Ple de
l’Ajuntament. Llegiré aquesta moció.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori,
convertint-lo en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i
comunitàries.
Atesa la consolidació que després de 17 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi.
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És per això que el Grup Polític de Convergència i Unió proposa a l’Ajuntament Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer, donar suport al Correllengua 2013 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Segon, donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats
programades.
Tercer, fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
Quart, donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
Cinquè, fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua catalana.
Respecte a la moció per promoure una campanya del civisme a la ciutat, resumiré,
com ja hem comentat en d’altres ocasions i s’han comentat en alguns Consells de
Districte que s’han celebrat aquesta setmana, des del grup de Convergència i Unió
veiem la necessitat de presentar aquesta moció, per cert, una moció que entenem,
com moltes vegades hem parlat, una moció de ciutat, realment de ciutat, en la que
entenem que s’estan produint moltes mostres d’incivisme al llarg de la ciutat, de molts
tipus i que tot això provoca, doncs maldecaps als veïns, a nivell de sorolls, la gent
aparca en doble fila, excrements de gossos, gent que orina al carrer, és a dir,
malmetre també l’espai públic, que ens costa diners, que costa diners als ciutadans i
que per això hem de preservar.
El motiu d’aquesta gran campanya no és més que, no va tant destinat a fer una gran
campanya propagandística, i no vull que se m’entengui malament, perquè no és
aquesta la finalitat, sinó una campanya de conscienciació social, cívica, a tots els
nivells, des de l’escola, des de casa, des de l’Ajuntament, de dalt a baix i de baix a
dalt, perquè la gent es conscienciï que allò que tenim, que és nostre, costa diners,
s’ha de preservar i també és una mostra d’educació envers a les demés persones
que viuen amb nosaltres.
Hi ha una..., en allò que demanem, hem fet una esmena, pactada amb el Partit
Socialista, i és que el grup polític de Convergència i Unió proposa a l’Ajuntament Ple
l’adopció del següent acord: Que l’Ajuntament procedeixi a l’estudi i valoració de
l’aprovació e implementació d’una gran campanya en tots els àmbits,tant públics com
privats, i l’esmena comença aquí, traiem el text de contra l’incivisme a la ciutat de
l'Hospitalet, i afegim, amb diferents accions específiques en zones on es detectin fets
incívics.
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Li dono la paraula al meu company Josep Lluís.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies company, gràcies Sra. Alcaldessa. En aquesta moció que presentem el grup
municipal de Convergència i Unió, es tracta de demanar la creació d’una ordenança
reguladora per a la concessió d’ús dels locals municipals, a les entitats i associacions.
És cert que la nostra ciutat té una forta i rica tradició associativa, i es creen
contínuament associacions i entitats de tot tipus, arrelades als diferents barris. Una
de les prioritats del govern de l’Hospitalet, a la que se suma el nostre grup municipal,
és el facilitar a les entitats i a les associacions del municipi, una seu pròpia o espai on
puguin desenvolupar les tasques socials, culturals, esportives o d’interès general, que
aquests col·lectius de manera totalment altruista presten a la comunitat.
Entenem que la cessió temporal o permanent, tant única com compartida, d’un
d’aquests espais públics vacants, per part de qualsevol entitat de la ciutat, s’ha de
poder assolir en igualtat de condicions i absoluta transparència, entre totes aquelles
que vulguin accedir-hi, mitjançant unes normes bàsiques, que en temps i forma
prèviament es publicitin. En aquesta qüestió tenim un buit legislatiu i manifestat el
compromís de transparència davant de la ciutadania, per part del govern, en la gestió
del que és públic, cal doncs, la confecció d’una ordenança d’aquest tipus.
També l’Ajuntament té l’obligació que els locals públics cedits a l’àmbit privat donin el
màxim benefici a la societat, ha d’establir els mecanismes d’avaluació periòdica de la
“rendibilitat social”, obtinguda per l’ús de cada local, de forma que possibiliti
l’optimització d’aquests recursos i evitant possibles situacions d’infrautilització i gestió
deficient o inadequada d’uns bens escassos que pertanyen a tots.
Per la qual cosa, proposem al Ple els següents acords:
En el primer acord hem acceptat una esmena d’addicció que va presentar el grup
socialista i que la tenim reflectida. Primer, donat el buit legislatiu al respecte i la
voluntat manifesta de transparència en la gestió del que és públic, per part del govern
estudiar, redactar i aprovar dins d’aquesta legislatura, una ordenança reguladora per
a la concessió d’ús dels locals municipals destinats a les entitats i associacions de la
ciutat.
Segon, confeccionar per part del govern, un text esborrany de l’articulat de
l’ordenança proposada i portar-la a debat o bé en els Consells de Districte i/o en una
comissió de treball formada a l’efecte en el Consell Social de Ciutat, una vegada
aquest estigui constituït, amb l’objectiu de perfilar un text consensuat definitiu que
requerirà, evidentment, l’aprovació preceptiva del Ple, així com la resta de
tramitacions que determina la llei. Gràcies.

…/…

155

Essent les 13.30 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies, per Plataforma per Catalunya.

SR. BELVER
Vostè feia esment en aquesta última moció, que hi havia una esmena que havíem
acordat, que posàvem estudiar i redactar, traient allò d’aprovar per no lligar-nos amb
el temps, val? És que la Secretària em mirava malament.

SR. PÉREZ FORT
Sí, sí, sí.

SRA. PEREA
Sra. Secretària, li queda clar?

SRA. SECRETÀRIA
No, a part d’això, hi ha més modificacions en el que ha llegit, una modificació d’estil
del punt primer, no només estudiar i redactar, vull dir, el text escrit que tinc no s’ajusta
si és literal, si el que ha llegit el Sr. Pérez Fort és literal, passi-m’ho i donem per
esmenat el punt 1 i ja està, hi ha una petita variació d’estil en la redacció.

SRA. PEREA
Molt bé, doncs aclarit el tema, Sr. Ordóñez, per posicionar-se.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, Plataforma per Catalunya ens posicionem en contra de les mocions 23 i 24 i a
favor de la 25 i 26.

SRA. PEREA
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Molt bé, moltes gràcies, per Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem favorablement de
les quatre mocions. Gràcies.

SRA. PEREA
Molt bé, gràcies, pel Partit Socialista, no, perdó, disculpi, Sr. del Río, no me l’he
volgut saltar.

SR. DEL RÍO
No pasa nada, no pasa nada, entiendo que estén un poco así. Por cierto, me han
dicho que el PSC en Esplugas ha votado en contra del derecho a decidir, es curioso
esto…

SRA. PEREA
Relájese Sr. del Río i concéntrese en lo que estamos, concéntrese, concéntrese.

SR. DEL RÍO
Perdone, por eso he dicho que no estaba usted concentrada, que estaba yo. Bien, el
Partido Popular se abstiene en la primera moción y vota a favor de la tercera y de la
cuarta.
Y respecto a la moción del Correllengua, votamos en contra, porque el Partido
Popular no apoya ninguna iniciativa que fomente la independencia de Cataluña. El
manifiesto del Correllengua acaba con un “Visca Catalunya lliure”, para el Partido
Popular Cataluña es España, queremos que siga siéndolo, por eso no apoyamos
ninguna entidad que entre sus propósitos esté la independencia y, por tanto, ahí
nuestro voto en contra.

SRA. PEREA
Muy bien Sr. del Río. Sr. Belver, per posicionar-se, si us plau.
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SR. BELVER
Sí Sra. Perea, gràcies. Jo faré la 23, 24 i 26 i el Sr. Bonals farà la moció número 25.
Respecte de la moció número 23, de commemoració de l’aniversari de Carrasco i
Formiguera, votarem favorablement, amb el benentès que ens demanen que, entre
d’altres coses, que demanem l’exposició que està voltant, diguéssim, per Catalunya,
el 75è aniversari és aquest any, o sigui, que anem justos de temps i de diners,
veurem, ens posarem en contacte amb la gent que gestiona aquesta qüestió i, si és
possible, per temps i per diners, faríem aquesta commemoració. I recordar que
aquesta ciutat ja fa molt de temps que té un carrer amb el nom de Manuel Carrasco i
Formiguera.
Respecte de la moció del Correllengua, algunes apreciacions. La moció del
Correllengua històricament ha vingut a aquest Ajuntament, com a mínim que jo
recordi, des de fa anys, era una moció que des de la CAL ens enviaven a tots els
grups polítics i després acabàvem presentant conjuntament i demés. Aquest any no
ha estat així, per primera vegada en molt de temps, la qual cosa, vagi per davant, que
em sap molt greu, no sé per què aquest any, aquesta petició de moció només ha
arribat a un grup polític, per tant, és allò de dir, comencem malament. Comencem
malament, perquè, bé, crec que no és de rebut, després de tants anys d’haver-la
presentat conjuntament i donar recolzament a les seves activitats.
Dit això, nosaltres, evidentment, estem d’acord i estem a favor que es facin activitats
a favor de la llengua i de la llengua catalana en aquest cas i, per tant, donarem suport
a aquesta moció, també amb el benentès que en aquesta ocasió no es fa esment a
donar suport al manifest, que ens complicaria molt la possibilitat de poder donar
suport a la moció. Perquè crec que el manifest, en aquesta ocasió, no és tan exquisit
com ho ha estat d’altres vegades i, per tant, crec que algunes expressions, crec que
se les podien haver estalviat, perquè de la mateixa manera que cap a un cantó diem
una cosa, cap a l’altre diem el mateix, no cal tensar la corda, no ve a “cuento”, no ve
a raó de res, que en una activitat de defensa de la llengua, posem expressions que el
que poden generar és incomoditat a gent que està d’acord amb el fonamental, per
tant, si jo que estic d’acord amb el fonamental i vostès, la CAL, volen que jo hi sigui,
home, no em posin el dit a l’ull. Però insisteixo, la moció no parla del manifest i al no
parlar del manifest, per això la votarem favorablement.

Essent les 13.35 hores, s’incorporen a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta i la Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup municipal
del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Bonals.
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SR. BONALS
Sí, bé, com aquesta moció no només ha rebut el suport de tots els grups municipals,
sinó també ha hagut un acord, entre el portaveu del grup socialista i el portaveu de
Convergència i Unió i, per tant, ja des del primer moment ha sigut una moció que el
grup socialista li donaria suport, no vull provocar un debat sobre les consideracions
que es manifesten a la moció. Però sí que en el tema relacionat amb el civisme o
l’exercici de l’autoritat, m’agradaria fer algun tipus de consideracions.
El nivell d’eficiència d’un sistema no ve determinat exclusivament pel nombre de
delictes o faltes que es produeixin, sinó per la probabilitat i el nivell d’eficiència que té
un sistema policial, per poder lluitar o sancionar aquest tipus de faltes. Hem de dir
que, evidentment, clar, quan a la moció es planteja que hi ha cotxes malament
aparcats a la vorera, sí, hi ha persones que fan pràctiques incíviques a la ciutat, sí, hi
ha incívics a la nostra ciutat, sí, evidentment són manifestacions que són certes. Ara,
el que m’agradaria considerar són vàries coses, una, Hospitalet en el seu conjunt és
una ciutat força cívica, tenint en compte les circumstàncies socials, demogràfiques i
urbanístiques que té per conviure.
A la nostra ciutat, evidentment una persona pot deixar el cotxe dalt de la vorera, però
jo li asseguro que té moltes probabilitats que un guàrdia urbano li posi la multa.
Evidentment es poden produir actes i molèsties en el veïns a la sortida d’un bar, però
també tenen moltes probabilitats que els serveis de la guàrdia urbana puguin
practicar algun tipus de sanció, tant en el bar, com a l’altre. Què vol dir, que
evidentment es fan campanyes, però tot el que sigui millorar el grau de complicitat,
entre els representants polítics de la ciutat, les seves entitats i el conjunt de la
ciutadania, tot això ha de millorar, perquè és evident, tal i com diu la moció, que qui té
la màxima responsabilitat, és el que té la responsabilitat de govern, però a ningú se li
escapa que en els temes de civisme tenen a veure també molt els fenòmens culturals
i això, contra més forces, contra més voluntats hi puguem sumar, millor per tothom,
perquè en definitiva, en aquest aspecte sí que tot el que sigui millorar el nivell de
comportament del civisme a la nostra ciutat, redundarà en una millor qualitat de vida
del conjunt dels ciutadans.

Essent les 13.35 hores, abandona la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part dels proponents, volen afegir alguna cosa?

SR. MONRÓS
Quant al tema del Correllengua, m’estava mirant un correu electrònic, perquè... en el
tema del Correllengua, Sr. Belver, disculpeu, m’estava mirant el correu electrònic,

…/…

159

perquè jo que formo part de la CAL, quan en van dir el tema de la moció, els hi vaig
dir, correu a presentar-la, a enviar-nos-la, perquè aquest mes el Ple és més tard. Ara
m’estava mirant el correu i jo en el meu correu veig que posa, per CiU, Iniciativa, PSC
i tal, ho estic mirant, no sé si us ha arribat i em sap greu si no us ha arribat, ho dic
perquè la persona que la va enviar, que és el President, jo estic mirant aquí el meu
correu i veig que posa dirigida a tots i després t’ho ensenyaré, més que res perquè
faig públiques les disculpes, perquè m’estranya i quan ho heu dit aquí públicament,
doncs m’estranya molt.
I dit això, també contestant al Partit Popular, a veure, entenc que l’oposició, que el
que diu sigui així, però a veure, és que durant moltes vegades l’han recolzat, vull dir,
aquestes coses..., que digui el manifest una cosa, no té res a veure amb l’altre, però
bé, com que vostè el tema de..., les coses les utilitza sempre per baròmetre i tal i
qual, però no vol donar l’oportunitat en aquest país de ser demòcrata, perquè vostè
exposa les coses democràticament, però no deixa que els demés es manifestin
democràticament amb el dret a decidir, amb la possibilitat de votar certes coses, ho
lamento. I també m’agradaria que, precisament, igual que ha fet el Partit Socialista en
el seu moment, doncs que les coses es puguin votar i que cadascú decideixi si sí o si
no.
Quant al tema de la campanya del civisme, torno a repetir, l’objectiu únic d’aquesta
formació política presentant-lo, és fer una gran campanya, en la qual hi hagi una
conscienciació de dalt a baix, de tota la societat, entenent que l’Ajuntament no és el
responsable de molts actes incívics, des del punt de vista que es produeixin, però sí
que, desgraciadament, és el que pateix les conseqüències, en el tema econòmic,
d’aquestes situacions, perquè li costa diners reparar moltes situacions, de tal manera
que jo entenc que si no fem una educació, o sigui, si no refem o incentivem que es
produeixi a nivell de... i no sé com fer-ho, vull dir, és una cosa que hem de posar a la
taula, la conscienciació de tota la societat, de la que hi ha actualment, de la
nouvinguda que pot tenir uns altres comportaments, per preservar totes les coses que
tenim, si no fem aquest gran esforç tots, difícilment, moltes vegades, solucionarem
coses a nivell de neteja, a nivell de moltes coses que serà difícil que les solucionem,
perquè en els últims temps, tot i que l’Ajuntament està fent un gran esforç, que li
reconeixem, en el tema de neteja, el resultat final moltes vegades, i ho comentàvem
amb el Sr. Belver, és que fem l’esforç, però al cap de cinc minuts, al cap de mitja
hora, ja tornem a tenir les persones incíviques que malmeten totes aquestes coses i,
per tant, la solució, no sé quina frase deia, que no és més net qui més neteja, sinó qui
realment menys embruta. Doncs això, potser el lema de la campanya hauria de ser
aquest, vull dir, fer alguna cosa que impliqui a tothom, amb el menys cost possible de
campanya, però que repercuteixi en no tenir més despesa per a l’Ajuntament, en
coses que alhora són molt improductives, perquè el resultat final no es veu.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de la resta, hi ha algun grup polític que vulgui afegir alguna cosa?
Doncs passaríem a les mocions presentades per Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa.
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Essent les 13.45 hores, abandonen la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup municipal del Partit Popular i la Sra. Annabel Clar i López, regidora del grup
municipal de Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 23, 24, 25 i 26; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 23.- PER A LA COMMEMORACIÓ DEL 75È ANIVERSARI
L’AFUSELLAMENT DE MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA.

DE

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 4 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez i Bas; i amb 2 vots en contra
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que aquest any es commemora el 75è aniversari de l’afusellament de Manuel
Carrasco i Formiguera, advocat de formació, home de família, ciutadà compromès i
polític d’ideals i conviccions.
ATÈS que Carrasco i Formiguera va dedicar la vida al recobrament dels drets
nacionals de Catalunya i a la salvaguarda dels valors cristians, de la justícia social i
del sistema democràtic.
ATÈS que de jove milità a la Joventut Nacionalista de la Lliga Regionalista i l'any
1920 és escollit regidor per aquest partit a l'ajuntament de Barcelona. El 1922
participà en la fundació d'Acció Catalana, i aquest mateix any crea "L'Estevet",
setmanari nacionalista on es publiquen unes caricatures crítiques amb la dictadura de
Primo de Rivera que el porten a la presó.
DONAT que l'any 1930 participà en el Pacte de Sant Sebastià representant Acció
Catalana, i l'any 1931 en proclamar-se la República és nomenat Conseller de Sanitat
i Beneficència del govern de Catalunya 1931-1932 sota la presidència de Francesc
Macià. Mesos després és escollit diputat a les Corts Espanyoles en les eleccions
generals per la circumscripció de Girona, cessant l'octubre de 1933, i on destacà per
la seva defensa de la integritat de l'Estatut de Núria i la llibertat religiosa. L'any 1932
fou expulsat d'Acció Catalana juntament amb d'altres membres del sector catòlic i
ingressà a Unió Democràtica de Catalunya, partit creat el 7 de novembre de 1931 i
que des dels seus inicis s’ha caracteritzat per la seva oposició a qualsevol actuació
contrària a la llibertat defensant el personalisme comunitari, l’humanisme social-cristià
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i la defensa de la nació catalana.
DONAT que la lluita pels grans ideals de pàtria, llibertat i fe li va causar tres consells
de guerra, dues denúncies militars, una sanció governativa i una sentència a mort als
48 anys d’edat quan, fugint de les amenaces anarquistes durant la Guerra Civil per
defensar la ideologia democristiana, va ser detingut per l’exèrcit franquista i executat
per catalanista i republicà el 9 d’abril de 1938 al penal de Burgos.
DONAT que no va ser fins el 25 de setembre de 2005 que es va anul·lar el consell de
guerra al qual va ser sotmès Carrasco i Formiguera l’any 1937, per acord del Congrés
de Diputats, a proposta del grup parlamentari de Convergència i Unió. Va estar
enterrat al cementiri de l'Església de Sant Genís dels Agudells, Barcelona, fins a l'any
2001, en què les seves despulles es van traslladar al cementiri de Montjuïc.
VIST que setanta-cinc anys després del seu assassinat, dos dels seus grans ideals:
pàtria i llibertat, prenen més sentit que mai.
Per tot això, el Grup municipal de Convergència i Unió proposa a l’Ajuntament Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Promoure la memòria històrica del nostre país, a través de la figura de
Manuel Carrasco i Formiguera que, com molts altres personatges històrics, van
dedicar la seva vida a la defensa i recuperació dels drets nacionals de Catalunya.
Segon.- Sol·licitar la presència al municipi de l’exposició “Manuel Carrasco i
Formiguera, una vida per la llibertat”.
Tercer.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Memorial Democràtic de la
Generalitat de Catalunya, a la família Carrasco i Formiguera i fer-ne difusió als
centres educatius i les entitats cíviques i culturals del municipi i a Unió Democràtica
de Catalunya, partit membre de la Federació de Convergència i Unió, on va militar
fins a la seva mort.
MOCIÓ 24.-

DEL CORRELLENGUA 2013.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. 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 6 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez i Bas; i dels representants de
PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori,
convertint-lo en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element

…/…

162

d’integració de les persones nouvingudes,
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i
comunitàries
Atesa la consolidació que després de 17 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi.
És per això que el Grup Polític de Convergència i Unió proposa a l’Ajuntament Ple
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-Donar suport al Correllengua 2013 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
SEGON.-Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats
programades.
TERCER.-Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta corporació.
QUART.-Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col•lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
CINQUÈ.-Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos
08014 de Barcelona, o a través de l’a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors locals del
Correllengua a CAL de l’Hospitalet, Rbla. Just Oliveras, 34 08901 de l’Hospitalet de
Llobregat, o a través de l’a/e: lacalhospitalet@gmail.com

MOCIÓ 25.-

PER PROMOURE UNA CAMPANYA DE CIVISME A LA CIUTAT.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada, i sotmesa a votació s'aprova per unanimitat dels assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
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ATÈS que en els últims anys, s’està produint a la nostre ciutat, un elevat índex
d’augment del incivisme a tots els nivells, que alhora provoca un gran malestar entre
la gran majoria dels ciutadans/es que tot i sent respectuosos amb tot plegat, també
pateixen moltes vegades en silenci els efectes secundaris d’aquest gran problema.
ATÈS que el resum de la gran majoria d’actes incívics a la nostre ciutat (i en tantes i
tantes altres), i que podem dir que és comú a la majoria dels nostres barris, és el
següent:
ATÈS que cotxes i motos aparcats damunt les voreres (de vegades, obstruint
totalment el pas) o en doble fila, individus colant-se en el transport públic, sorolls
nocturns a carrers i places, i molt especialment a la sortida dels locals d’oci nocturn,
afegint un gran número de baralles entre individus, danys continuats en el mobiliari
urbà, amos incívics de gossos, els quals orinen i defequen a qualsevol lloc, mobles
vells deixats indiscriminadament al carrer sense avisar al servei gratuït de recollida
del que disposa el nostre Ajuntament, bosses d’escombraries i capses de cartró fora
dels contenidors, motos circulant per les voreres i també bicicletes, que alhora
circulen contra direcció, o saltant-se els semàfors en vermell mentre la resta de
vehicles han de parar, individus escopint al terra, o be orinant al costat de contenidors
o a les portes de les escales, i un llarg etcètera d’actituds incíviques.
VIST que és un balanç bastant decebedor.
DONAT que no volem deixar de dir que no en tenim cap dubte que tant a les escoles
de la ciutat com des de l’Ajuntament sempre s’ha fet i promogut la pedagogia en favor
del civisme entre el conjunt dels nostres ciutadans.
DONAT que és ben evident que aquests esforços no han estat suficients i des de el
Grup Municipal de Convergència i Unió creiem que la ciutat de l’Hospitalet necessita
amb urgència promoure una gran campanya a favor del civisme (o contra l’incivisme),
a tots els nivells que hem indicat, ja que tot plegat, aquest augment constant del
mateix no fa sinó que costar diners a la ciutat, i si no, tenim com a uns dels millors
exemples el cost de la neteja de la zona de les discoteques de Famades, que
podriem assenyalar com al lloc més incívic de la ciutat en certs moments de la
setmana, quan la gent surt de les discoteques.
VIST que l’ incivisme que patim, entre d’altres, es basa en un absolut menyspreu pel
patrimoni públic, el patrimoni de tots (tot i que molta gent el pugui veure com
pertanyent a ens abstractes, com per exemple, el propi Ajuntament, l’Estat o el
Govern).
ATÈS que el patrimoni públic té un grau de desemparament molt elevat; així, per
posar només un exemple, destrossar un banc d’un parc té un risc ínfim per a qui ho
comet.
ATÈS que l’altre detonant dels comportaments incívics és el poc respecte que, sovint,
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es té per la resta de conciutadans. Així, per exemple, obstaculitzar amb el vehicle la
circulació dels vianants no té, per a molts conductors, ni cap càrrec de consciència, ni
cap tipus de conseqüència.
ATÈS que l’ incivisme quotidià comporta, per tant, un preocupant deteriorament
progressiu en la qualitat de la convivència a la ciutat, tendència aquesta que no es
pot menysprear ja que no respon a una conjuntura concreta sinó que va més enllà.
DONAT QUE des del Grup Municipal de Convergència i Unió entenem que hi han
possibles vies de millora, com ho és donar prestigi a la “cosa pública”, cosa que ha de
veure’s reflectit en la defensa per part dels màxims responsables del nostre
consistori. Són els primers que d’una manera impecable han de sortir en la seva
defensa i alhora els primers que n’han de fer pedagogia en positiu.
ENTENENT que per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet, ara es l’hora de tots plegats
per estudiar la millor formar d’impulsar una campanya a favor del civisme en
majúscules, promovent una pedagogia intensa en tots els àmbits (escolar i social)
d’explicar quines són les pràctiques incíviques que habitualment s’estan produint a la
nostra ciutat i per què s’han de combatre, amb una important penalització d’aquests
actes. No pot ser que, després d’anys i anys de pedagogia, fer-ho malament acabi
com aquell qui diu, sortint de franc. L’Ajuntament, convé recordar-ho, és el màxim
responsable de dissenyar i posar en pràctica, les polítiques més adequades per
aconseguir que en tots els espais de relació entre la ciutadania es consolidi la
generalització de les conductes cíviques i solidàries, i que les pràctiques que
comporten un deteriorament en la qualitat de vida, la tranquil·litat i la salut de la
població rebin la corresponent penalització.
ENTENENT que tot i això, ha de quedar clar que combatre l’ incivisme no es cosa
només de l’Ajuntament sinó que per aconseguir que la ciutat estigui més neta, més
endreçada, amb menys sorolls i aldarulls, més cívica en resum, cal la col·laboració de
tots i cadascun dels ciutadans, als quals aniria dirigida aquesta campanya i que han
de ser alhora els màxims valedors de la mateixa.
El grup Polític de Convergència i Unió, proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del
següent acord:
Que l’Ajuntament procedeixi a l’estudi i valoració de l’aprovació e implementació
d’una gran campanya en tots els àmbits (tant públics com privats) contra l’ incivisme a
la ciutat de l’Hospitalet.

MOCIÓ 26.- DEMANANT LA CREACIÓ D’UNA ORDENANÇA REGULADORA
PER LA CONCESSIÓ D’ÚS DELS LOCALS MUNICIPALS A LES ENTITATS DE LA
CIUTAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada, i sotmesa a votació s'aprova per unanimitat dels assistents
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presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Atès que el fet associatiu és un element imprescindible en el procés de construcció i
manteniment de la nostra societat democràtica a més de ser un factor essencial pel
progrés social i, per tant, resulta del tot necessari la participació de la ciutadania a
través de les entitats i les associacions que composen el teixit associatiu de la nostra
ciutat ja que contribueixen a enriquir els valors socials i culturals i a fer palesos els
assumptes i qüestions problemàtiques que afecten als diversos sectors de la societat.
Vist que a la nostra ciutat (amb una forta i rica tradició associativa) es creen
contínuament associacions i entitats de tot tipus i arrelades als diferents barris, fet del
qual es deriven peticions a l’Ajuntament, inclús a viva veu, per la concessió d’ús d’un
local o espai municipal on les entitats poden establir la seva seu social i exercir la
seva activitat.
Atès que l’existència d’aquests locals és limitada.
Donat que una de les prioritats del govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet (a la que es
suma el grup municipal de CiU), amb la voluntat de potenciar aquesta participació, és
i ha estat el facilitat a les entitats i a les associacions del municipi una seu pròpia o un
espai on puguin desenvolupar les tasques socials, culturals, esportives o d’interès
general que aquests col·lectius de manera totalment altruista presten a la comunitat.
Donat que aquets espais cedits han de servir, al mateix temps, com a punt de trobada
dels membres de l’entitat i com a lloc de referència per la ciutadania en general i, per
tant, aquests espais han d’estar dotats dels serveis mínims necessaris pel seu bon
funcionament i per a que es puguin assolir els seus objectius estatutaris.
Vist que els espais dedicats a les entitats i a les associacions en immobles municipals
de propietat (total, parcial, de lloguer o cedits) pública els quals, en virtut de la
legislació vigent, el govern de l’Ajuntament té la potestat i deure de la gestió, haurien
d’estar establertes les normes bàsiques que han de regular l’accés per part dels
col·lectius candidats o l’ús pels beneficiats de la seva cessió.
Atès que aquestes normes bàsiques, amb la voluntat de tenir una administració
transparent, haurien de ser públiques.
Atès que la cessió temporal o permanent, tant única com compartida, d’un d’aquests
espais públics vacants s’ha de poder adjudicar, amb absoluta transparència i en
igualtat de condicions, entre totes aquelles associacions o entitats que l’hagin
sol·licitat en el temps i la forma prèviament publicitats. No obstant, es pot entendre
com a excepció totes aquelles cessions temporals destinades a satisfer les
necessitats puntuals o transitòries malgrat estiguin sotmeses a autorització municipal.
Donat el buit legislatiu i el compromís de transparència davant de la ciutadania per
part del govern d’aquest municipi, es presenta la necessitat de redactar una
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ordenança que reguli, dins del seu articulat, els espais que poden ser cedits, les
entitats que poden ser cessionàries, la tramitació documental a presentar en cada
convocatòria, els criteris que especificaran els aspectes que són preferents per
l’adjudicació, les formes i condicions de la cessió d’ús de l’immoble, les obligacions
del concessionari, la petició de tenir coberta la responsabilitat civil, les activitats no
permeses, les causes d’extinció i revocació de la concessió d’ús, les infraccions i les
sancions, les facultats i les obligacions de l’Ajuntament (inspecció del local, petició
d’una memòria anual detallada de les activitats realitzades per l’entitat,....).
Atès que l’Ajuntament té l’obligació que els locals públics cedits a l’àmbit privat donin
el màxim benefici a la societat, ha d’establir els mecanismes d’avaluació periòdica de
la “rendibilitat social” obtinguda per l’ús de cada local de forma que possibiliti
l’optimització d’aquests recursos i evitant possibles situacions d’infrautilització i gestió
deficient o inadequada d’uns bens escassos que pertanyen a tots i que el seu
propòsit final és presentar la màxima utilitat a la ciutadania.
Vist que a la nostra ciutat s’han creat els Consells de Districte i el Consell Social de
Ciutat, òrgans consultius on es poden presentar a debat tots els assumptes que
afecten a la ciutadania.
El Grup Polític de Convergència i Unió proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER,. Donat el buit legislatiu i vista la voluntat de transparència manifestada per
l’equip de govern de l’Hospitalet, es procedeixi a estudiar redactar i aprovar dins
d’aquesta legislatura una ordenança reguladora per la concessió d’ús dels locals
municipals destinats a les associacions i a les entitats de la ciutat.
SEGON.- Confeccionar un text esborrany de l’articulat de l’ordenança proposada i
portar-la a debat en els Consells de Districte i/o en una comissió de treball formada al
efecte en el Consell Social de Ciutat (una vegada aquest estigui constituït) amb
l’objectiu de perfilar un text consensuat definitiu que requerirà l’aprovació preceptiva
del Ple així com la resta de tramitacions que determina la llei.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal d'Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, número 27, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Mot bé, Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Presentem aquesta moció, perquè Síria pateix, des de fa
dos anys, una guerra civil, que ara ha estat agreujada per un intent d’intervenció
militar dels governs d’Estats Units i de França, momentàniament aturada per l’acord
entre Estats Units i Rússia, però l’amenaça segueix en peu.
Les intervencions d’aquest tipus, les intervencions militars estrangeres, ja siguin
avalades pel Consell de Seguretat de Nacions Unides com al marge del mateix,
sempre creen situacions d’emergència, com ja va passar a la guerra de l’antiga
Iugoslàvia, a l’Iraq, a l’Afganistan o a Líbia.
Cap conflicte, estem convençuts, que es pot solucionar amb el bombardeig a la
població a la qual es pretén salvar i que l’ús de la força i la violència com a
mecanisme de resolució de conflictes, només porta, ineludiblement, a més violència i
a més inestabilitat, de la qual la població civil acaba essent la principal víctima.
Accions d’aquest tipus o amenaces d’aquest tipus, responen més als negocis de les
multinacionals armamentístiques, que pressionen als governs imperialistes, i als
interessos geoestratègics d’aquests, que no pas a una veritable preocupació per la
situació humanitària de la població.
A més, en aquest cas s’hi suma la manca absoluta de credibilitat d’aquells que en el
seu moment ens van enganyar dient que a l’Iraq hi havien armes de destrucció
massiva, o aquells que han venut les mateixes armes químiques a la pròpia Síria.
A banda de les víctimes, les xifres oscil·len, però sembla que estan al voltant de
1.400 víctimes, per l’ús d’armament químic, en aquest cas, a banda d’aquestes
víctimes, el conflicte de Síria, la guerra civil de Síria, ja s’ha cobrat la vida de 100.000
civils a causa d’armes convencionals, sense que la comunitat internacional hagi
intervingut. I que a aquestes dades s’hi han de sumar milers i milers, hi ha sis milions
de desplaçats i refugiats, que segons ACNUR, generen una crisi humanitària als
països fronterers com Jordània, Líban, l’Iraq i Turquia.
Per això creiem que les Nacions Unides, en aquest cas, la carta de les Nacions
Unides diu clarament que: “els membres de la Organització, en les seves relacions
internacionals, s’abstindran de recórrer a l’amenaça o l’ús de la força contra la
integritat territorial o la independència política de qualsevol estat o en qualsevol altra
forma incompatible amb els propòsits de les Nacions Unides”.
Per tant, creiem en aquest sentit, com a grup polític d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa que hem de mostrar en aquest Ple, la nostra solidaritat
als ciutadans de l’Hospitalet d’origen Sirià, que viuen amb patiment la situació de les
seves famílies i del seu poble, immers des de fa dos anys en una guerra civil, que ha
suposat més de 100.000 víctimes i 6 milions de desplaçats.

…/…

168

Segon punt, volem que aquest Ple reiteri que la solució a la guerra civil a Síria ha de
passar per un alto el foc per ambdues parts, tant del govern d’Al-Assad, com dels
rebels, i per suposat per la no intervenció militar estrangera. Per tant, cridem a
esgotar la via diplomàtica i el diàleg, per tal de trobar una solució pacífica al conflicte.
Tercer punt, volem insistir en la necessitat de la destrucció de tot l’arsenal, a nivell
mundial, de les armes de destrucció massiva, tant nuclears com químiques i
bacteriològiques, i demanar al govern espanyol que exhorti, en els òrgans pertinents,
a signar la Convenció sobre Armes Químiques de 1997, a tots els països que encara
no ho hagin fet, entre ells Síria i Israel.
Punt quart, exigir que un òrgan neutral faci una verificació imparcial de l’ús que s’ha
fet d’armes químiques, no només de l’ús, sinó de quins han estat els autors, que en
aquest cas és el que falta en aquesta investigació, per tal que aquests autors
assumeixin la responsabilitat penal per aquests actes criminals.
Cinquè punt, fer una crida a donar suport a totes les mobilitzacions de la societat civil,
en favor del poble Sirià i exigir una solució pacífica del conflicte.
I per darrer, darrer punt que volem que aquest Ple, doncs manifesti el seu suport,
demanar al govern d’Espanya que, en cas de produir-se, no només no participi en
aquesta intervenció militar, sinó que no permeti l’ús de les seves bases militars, ni el
seu espai aeri, a cap país que pretengui atacar Síria.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, pel posicionament, Sr. Ordóñez.
SR. ORDÓÑEZ
Bé, Plataforma per Catalunya vota a favor d’aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sra. Borràs, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Sí, per a la moció de la guerra civil de Síria. La guerra civil a Síria s’inicia per
l’agressió militar contra la seva pròpia població, per part del govern, davant de les
reivindicacions socials i polítiques d’una part del poble, arrel del moviment de la
Primavera Àrab, sobretot a les grans ciutats com Damasc, Joms, Hamá i Alepo. Des
del nostre grup reprovem la repressió militar ordenada pel govern d’Al-Assad i les
seves justificacions, que provoca la mort d’homes, dones i criatures, perquè la
principal obligació d’aquest és la protecció dels seus ciutadans i ciutadanes i obrir el
diàleg democràtic, trobant solucions consensuades i no assolir els objectius polítics
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per la força de les armes. Quan un govern és el boixí del seu propi poble, mereix el
menyspreu de la comunitat internacional, per la qual cosa cal que sigui jutjat per ell i,
en defecte, per aquesta. És urgent aturar aquesta guerra civil terrible i tan desigual, i
que l’ONU adopti les mesures més adient que calguin, fins i tot una força militar
pacificadora d’interposició, perquè negociï amb els contendents, arribant a l’alt al foc,
el més aviat possible, evitant més matances i sofriments de la població. Nosaltres en
aquesta moció hem vist que darrerament s’ha modificat el seu text, per la qual cosa,
la votem a favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Votamos a favor del primero, segundo y cuarto acuerdo, del
resto votamos en contra, sencillamente porque consideramos que esas propuestas
dónde tienen que tratarse y discutirse y cogiendo las palabras del portavoz socialista,
tienen que discutirse, dónde tienen que discutirse, que es en el Congreso de los
Diputados y no aquí en el Ayuntamiento de Hospitalet.

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

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres votarem favorablement a la moció, excepte en
l’acord número Sisè, amb el benentès que quan en l’acord Quart diem, exigir que un
òrgan neutral faci una verificació, suposo que ONU, la ONU ens serveix com a òrgan
neutral, llavors, amb aquest benentès, a més és evident que nosaltres estem en
contra de qualsevol resolució bèl·lica, per les armes, del conflicte, creiem que s’ha
d’esgotar tota la via diplomàtica, tota la via de la negociació i, evidentment, amb
l’activitat que ja està fent l’ONU, a partir d’aquí veure com són capaços de
desmantellar tot l’arsenal d’armes químiques que pot haver-hi a Síria,
independentment de qui l’hagi fet servir. És evident que si, a més a més, s’ha fet
servir, esbrinar qui ha estat qui ha utilitzat aquestes armes i que assumeixi les
responsabilitats que se’n derivin, també hauria de ser una qüestió fixada com a
objectiu.
Ara bé, jo crec que una vegada dit això, porten dos anys amb aquest conflicte, han
estat morint civils cada dia i ja porten molts i molts, masses milers de persones
mortes i, en algun moment, s’haurà de posar un aturador en aquest degoteig de
víctimes mortals en aquest país. Per tant, si finalment la via diplomàtica no
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aconsegueix ser capaç de resoldre aquest conflicte, d’alguna altre manera s’haurà de
fer, per això la nostra posició de no votar a favor de l’acord Sisè, perquè entenem que
si finalment, per una resolució de l’ONU, la comunitat internacional decideix que s’ha
d’exercir un paper, ja sigui mediador, però on s’ha de fer un desplegament militar en
aquell territori, pensem que Espanya no pot quedar aliena en aquest conjunt
internacional i, per tant, haurà de prestar el suport que se li reclami i que sigui capaç
d’aportar en el contingent internacional.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, no sé si algun partit vol intervenir, si no, donaríem per aprovada la
moció i passaríem ja a l’últim apartat de mocions, que serien les de Plataforma per
Catalunya.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 27; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 27.-

EN CONTRA D’UNA INTERVENCIÓ MILITAR A SÍRIA.

ATESA la guerra civil que s’esdevé a Síria i l’amenaça d’una imminent intervenció
militar a Síria, tal i com han manifestat els governs dels EEUU i França,
momentàniament aturada per l’acord entre EEUU i Rússia.
ATÈS que les intervencions d’aquest tipus, -ja siguin avalades pel Consell de
Seguretat de Nacions Unides com al marge del mateix-, creen situacions
d’emergència, com ja va passar a la guerra de l’antiga Iugoslàvia, a l’Iraq, a
l’Afganistan i a Líbia.
ATÈS que cap conflicte pot solucionar-se amb el bombardeig a la població a la qual
es pretén 'salvar' i què l’ús de la força i la violència com a mecanisme de resolució de
conflictes només porta a més violència i més inestabilitat, de la qual la població civil
n’és la principal víctima.
ATÈS que accions d’aquest tipus responen més als negocis de les multinacionals
armamentístiques que pressionen als governs imperialistes i als interessos
geoestratègics d’aquests que no pas a una veritable preocupació per la situació
humanitària de la població.
ATESA la manca absoluta de credibilitat d’aquells que en el seu moment ens van
enganyar dient que a l’Iraq hi havien armes de destrucció massiva, i essent aquests
els mateixos que han matat a centenars de milers d’innocents amb les seves bombes
de napalm, fòsfor blanc i projectils d’urani empobrit.
ATÈS que, segons les informacions publicades, a banda dels centenars de víctimes
com a conseqüència de l’ús d’armament químic, el conflicte s’ha cobrat ja la vida de
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100.000 civils més a causa de l’ús d’armament convencional, sense que la comunitat
internacional hagi fet res. I que a aquestes dades s’hi han de sumar els sis milions de
desplaçats i refugiats, segons ACNUR, que generen una crisi humanitària als països
fronterers de Jordània, Líban, l’Iraq i Turquia.
ATÈS que una intervenció militar a Síria tindria conseqüències irreparables per a la
població civil, com ja va passar a l’Iraq, a l’Afganistan o recentment a Líbia, i que a
més a més podria tenir un efecte en cadena a la ja complicada situació a l’Orient
Mitjà.
ATÈS que la carta de les NNUU en el seu articulat afirma: “els membres de la
Organització, en les seves relacions internacionals, s’abstindran de recórrer a
l’amenaça o l’ús de la força contra la integritat territorial o la independència política de
qualsevol estat o en qualsevol altra forma incompatible amb els propòsits de les
NNUU” i entenent que les relacions internacionals s’han de basar en el respecte entre
els pobles, el desarmament i la contenció de l’ús de la força com a instrument de
resolució dels conflictes.
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) S’aprova per unanimitat el punt PRIMER, que literalment diu:
PRIMER: Mostrar la nostra solidaritat als ciutadans de L’Hospitalet d’origen sirià
que viuen amb patiment la situació de les seves famílies, i del seu poble, immers
des de fa dos anys en una guerra civil que ha suposat més de 100.000 víctimes
mortals i més de 6 milions de desplaçats i refugiats.
b) S’aprova per unanimitat el punt SEGON, que literalment diu:
SEGON: Reiterar que la solució a la guerra civil a Síria ha de passar per un alto el
foc per ambdues parts, tant el govern d’Al Assad com els rebels, i per suposat per
la no intervenció militar estrangera. Per tant, cridem a esgotar la via diplomàtica i
el diàleg per tal de trobar una solució pacífica al conflicte tal i com ha demanat el
Secretari General de les Nacions Unides.

c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 3
vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Esplugas i Bas;
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assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER: Insistir en la necessitat de la destrucció de tot l’arsenal a nivell mundial
de les armes de destrucció massiva, tant nuclears como químiques i
bacteriològiques, i demanar al govern espanyol que exhorti, en els òrgans
pertinents, a signar la Convenció sobre Armes Químiques de 1997 a tots els
països que encara no ho hagin fet, entre ells Síria o Israel.
d) S’aprova per unanimitat el punt QUART, que literalment diu:
QUART: Exigir que un òrgan neutral faci una verificació imparcial de l’ús que s’ha
fet d’armes químiques a Síria, per tal que els seus autors, siguin quins siguin,
assumeixin la responsabilitat penal per aquests actes criminals.
e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 3
vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Esplugas i Bas;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ: Fer una crida a donar suport a totes les mobilitzacions de la societat
civil en favor del poble de Síria i exigir una solució pacífica del conflicte i per la
pau entre els pobles.
f)

Ha estat rebutjat el punt SISÈ amb 16 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Esplugas i Bas; i amb 7 vots a favor dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SISÈ: Demanar al govern d’Espanya que, en cas de produir-se, no només no
participi en aquesta intervenció militar, sinó que no permeti l’ús de les seves
bases militars ni el seu espai aeri a cap país que pretengui atacar a Síria.

e) S’aprova per unanimitat el punt SETÈ, que literalment diu:
SETÈ: Donar trasllat a la Presidència del govern espanyol, als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats, a l’Ambaixador de Síria a Madrid i a la
Plataforma Aturem la Guerra.
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Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel Ple
de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
ATESA la guerra civil que s’esdevé a Síria i l’amenaça d’una imminent intervenció
militar a Síria, tal i com han manifestat els governs dels EEUU i França,
momentàniament aturada per l’acord entre EEUU i Rússia.
ATÈS que les intervencions d’aquest tipus, -ja siguin avalades pel Consell de
Seguretat de Nacions Unides com al marge del mateix-, creen situacions
d’emergència, com ja va passar a la guerra de l’antiga Iugoslàvia, a l’Iraq, a
l’Afganistan i a Líbia.
ATÈS que cap conflicte pot solucionar-se amb el bombardeig a la població a la qual
es pretén 'salvar' i què l’ús de la força i la violència com a mecanisme de resolució de
conflictes només porta a més violència i més inestabilitat, de la qual la població civil
n’és la principal víctima.
ATÈS que accions d’aquest tipus responen més als negocis de les multinacionals
armamentístiques que pressionen als governs imperialistes i als interessos
geoestratègics d’aquests que no pas a una veritable preocupació per la situació
humanitària de la població.
ATESA la manca absoluta de credibilitat d’aquells que en el seu moment ens van
enganyar dient que a l’Iraq hi havien armes de destrucció massiva, i essent aquests
els mateixos que han matat a centenars de milers d’innocents amb les seves bombes
de napalm, fòsfor blanc i projectils d’urani empobrit.
ATÈS que, segons les informacions publicades, a banda dels centenars de víctimes
com a conseqüència de l’ús d’armament químic, el conflicte s’ha cobrat ja la vida de
100.000 civils més a causa de l’ús d’armament convencional, sense que la comunitat
internacional hagi fet res. I que a aquestes dades s’hi han de sumar els sis milions de
desplaçats i refugiats, segons ACNUR, que generen una crisi humanitària als països
fronterers de Jordània, Líban, l’Iraq i Turquia.
ATÈS QUE una intervenció militar a Síria tindria conseqüències irreparables per a la
població civil, com ja va passar a l’Iraq, a l’Afganistan o recentment a Líbia, i que a
més a més podria tenir un efecte en cadena a la ja complicada situació a l’Orient
Mitjà.
ATÈS que la carta de les NNUU en el seu articulat afirma: “els membres de la
Organització, en les seves relacions internacionals, s’abstindran de recórrer a
l’amenaça o l’ús de la força contra la integritat territorial o la independència política de
qualsevol estat o en qualsevol altra forma incompatible amb els propòsits de les
NNUU” i entenent que les relacions internacionals s’han de basar en el respecte entre
els pobles, el desarmament i la contenció de l’ús de la força com a instrument de
resolució dels conflictes.
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El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Mostrar la nostra solidaritat als ciutadans de L’Hospitalet d’origen Sirià que
viuen amb patiment la situació de les seves famílies, i del seu poble, immers des de
fa dos anys en una guerra civil que ha suposat més de 100.000 víctimes mortals i
més de 6 milions de desplaçats i refugiats.
SEGON: Reiterar que la solució a la guerra civil a Síria ha de passar per un alto el foc
per ambdues parts, tant el govern d’Al Assad com els rebels, i per suposat per la no
intervenció militar estrangera. Per tant, cridem a esgotar la via diplomàtica i el diàleg
per tal de trobar una solució pacífica al conflicte tal i com ha demanat el Secretari
General de les Nacions Unides.
TERCER: Insistir en la necessitat de la destrucció de tot l’arsenal a nivell mundial de
les armes de destrucció massiva, tant nuclears como químiques i bacteriològiques, i
demanar al govern espanyol que exhorti, en els òrgans pertinents, a signar la
Convenció sobre Armes Químiques de 1997 a tots els països que encara no ho hagin
fet, entre ells Síria o Israel.
QUART: Exigir que un òrgan neutral faci una verificació imparcial de l’ús que s’ha fet
d’armes químiques a Síria, per tal que els seus autors, siguin quins siguin,
assumeixin la responsabilitat penal per aquests actes criminals.
CINQUÈ: Fer una crida a donar suport a totes les mobilitzacions de la societat civil en
favor del poble de Síria i exigir una solució pacífica del conflicte i per la pau entre els
pobles.
SISÈ: Donar trasllat a la Presidència del govern espanyol, als grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats, a l’Ambaixador de Síria a Madrid i a la Plataforma Aturem la
Guerra.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Plataforma per
Catalunya, números 28 i 29, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
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Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, Plataforma per Catalunya porta aquí al Ple dues
mocions, la primera d’elles té un títol bastant clar i és la moció contra l’aforament dels
polítics i portem aquesta moció i el que volem és instar als partits polítics amb
representació a les Corts Espanyoles, o sigui, tots els que estan aquí, a iniciar una
reforma constitucional que contempli la derogació del punt 3 de l’article 71 de la
Constitució. Un article que l’únic que fa és consagrar el que es coneix com
l’aforament, aforament que va començar essent de diputats, i ara és de diputats
autonòmics i altres càrrecs de l’Estat i aforament que tan sols implica que només
solen ser jutjats pels tribunals superiors.
Aquesta és una prerrogativa que ve del segle XIX i que tenia una certa lògica, al
segle XIX, al 1876, que es quan es va fer, però avui en dia realment no té cap lògica,
simplement es tracta d’un privilegi i el que fa aquest privilegi processal, és conculcar
el principi fonamental del nostre sistema democràtic, d'igualtat davant de la Justícia i
està concedint un tracte de favor a diputats i senadors, per ser jutjats fora dels òrgans
judicials que operen per a la resta dels ciutadans. Què fa aquesta figura, aquesta
figura jurídica el que fa és obstaculitzar la labor de la Justícia i provocar,
conseqüentment, retards en els processos judicials.
Crec que ha de ser un compromís de tots els grups polítics i tots els partits, fer veure
a la societat que la gent que ocupa càrrecs polítics no té cap privilegi sobre la gent
que no els ocupa. Ja hem dit que el primer que demanem i el segon que demanem és
instar als diputats i senadors de les Corts Espanyoles i als diputats autonòmics, que
en el moment de la presa de possessió del càrrec, signin un document en el que
manifestin la seva renúncia de forma lliure i voluntària, a la seva condició d’aforats.
La otra moción que traemos, es una moción de un tema que se ha hablado hoy
bastante, por tanto, no nos extenderemos, y lo que hacemos es traer una moción
contra la financiación de material destinado a la consulta independentista. Nos
preocupa, obviamente, todo este proceso independentista, pero consideramos que
más que nunca hoy en día, viendo la actual situación de crisis, lo que no podemos
permitirnos la sociedad catalana es dedicarnos a comprar urnas, bolígrafos y todo el
material que se necesita para esta consulta, pudiendo destinar todo este dinero a
ayudas sociales y a ayudas a la gente catalana. Realmente vemos que sería absurdo
comprarlo hoy, ya que, bueno, gastarse más o menos, que se calculen 20 o 25
millones de euros en una consulta ilegal, que no lleva a ningún puerto, pues sería
tirar 25 millones de euros.
Por tanto, nosotros queremos que el Ayuntamiento de Hospitalet inste a la Generalitat
a no destinar ni un solo euro de los presupuestos de 2014, a la adquisición para esta
consulta sobre la independencia y que el Ayuntamiento de Hospitalet y sus partidos
manifiesten el compromiso de este Ayuntamiento, para no participar, ni colaborar, de
ninguna forma, en una eventual votación soberanista.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament de la resta de grups, Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Com ja se sap en aquest Ple, votarem contràriament a les dues
mocions de Plataforma per Catalunya, però en tot cas, dir que, respecte a
l’aforament, sí que vull explicar que és el que el nostre grup parlamentari ha
desenvolupat, al llarg dels darrers anys, respecte d’aquest tema. Concretament, en el
2009, el nostre grup parlamentari en aquells moments, amb Esquerra Republicana i
Izquierda Unida, doncs ja va presentar una proposició no de Llei, sobre un pla integral
de lluita contra la corrupció, on, entre d’altres coses, es reclamava una reforma del
règim d’aforament de diputats i senadors, per tal que aquests privilegis quedessin
absolutament restringits a ser relacionats amb l’actuació en els òrgans de
representació política i no pas a delictes relacionats amb l’activitat pública o privada.
En aquell sentit, en aquell moment, aquesta proposició no va ser admesa a tràmit.
A la campanya electoral del Parlament de Catalunya, Iniciativa i Esquerra Unida ens
vam comprometre a insistir en la retirada d’aquesta immunitat parlamentària i de
l’aforament dels diputats i diputades, en el sentit abans esmentat. I l’última de les
nostres accions, respecte d’aquest tema de l’aforament dels diputats, doncs al gener,
aquest gener de 2013, el nostre grup parlamentari de la Izquierda Plural ha tornat a
presentar una proposició no de Llei sobre un pla integral de lluita contra la corrupció,
que en l’article 32 torna a reclamar la reforma de l’aforament dels diputats i diputades
en aquest sentit, que només sigui possible en el cas que estiguis actuant com a
representació política i no pas en delictes relacionats en la teva activitat pública o
privada. I aquesta proposició no de Llei ha estat rebutjada aquest gener de 2013, per
173 vots del Partit Popular, amb l’abstenció de Convergència i Unió, 16 vots, i vam
votar a favor d’aquesta proposició no de Llei, a més de nosaltres, lògicament, com a
proponents, la Izquierda Plural, el Partit Socialista, UPyD, el PNV i el Grup Mixt.
Respecte a la segona de les mocions, la moció que ens diu que no financem una
consulta independentista, aquí la tinc, nosaltres creiem que és una moció que denota
el tarannà dels proponents, en el sentit que pretén limitar el dret democràtic a la
consulta i a què la gent pugui decidir lliurament el futur del seu país. Per tant, és una
moció que, malauradament, em sona més propera a aquells que van irrompre a la
seu de Blanquerna, a Madrid, la passada Diada de l’11 de setembre, que no pas
aquells que defensem que els conflictes polítics s’han de resoldre en l’exercici de
democràcia més clar, que són les eleccions o els referèndums.

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

SR. MONRÓS
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Sí, respecte de la moció de l’aforament dels polítics, votarem en contra, els motius és
que entenem que en si l’aforament no és un privilegi, com aquí s’exposa en aquesta
moció, estrictament amb purisme, un privilegi, sinó una especialitat processal, no?
Donades les especials circumstàncies de qui resulti imputat i la repercussió, és obvi
que el més normal és que ho conegui un jutge especial, en aquest cas, el Tribunal
Suprem. D’altra banda, el que cal dir és que el for competent per conèixer la
investigació d’un delicte, és el jutge del partit judicial on s’hagués conegut aquest
delicte i en el cas que el delicte afecti a més d’un partit judicial o part del territori
nacional, el jutjats competents són els centrals d’instrucció a l’Audiència Nacional.
Per tant, des d’aquesta lògica, si un diputat o senador que representa a qui
representa i que probablement un delicte com és, ho serà en l’àmbit del territori,
també té lògica que el coneixement del delicte el tingui el Tribunal Suprem. En tot
cas, que el sistema judicial no funcioni bé, és una altra història i possiblement el
problema de totes aquestes coses és que hi hagi un retard en aquests processos,
que s’eternitzen moltes vegades i que moltes vegades van en contra del propi
imputat, perquè moltes vegades no hi ha cap tipus de delicte i està anys i anys
imputat, com s’ha donat el cas últimament.
Torno a repetir, vull dir, jo crec que el tema no és que sigui un privilegi, sinó que és
una especificitat jurídica i, en tot cas, també garanteix el principi de tutela judicial
efectiva de l’article 24 de la Constitució, però el que potser ens hauríem de demanar
entre tots, és fer pressió perquè el sistema judicial fos més efectiu, més ràpid, en tots
els aspectes.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del partit...

SRA. BORRÀS
Disculpi Sra. Alcaldessa, queda una moció.

SRA. ALCALDESSA
Queda una altra, perdó, perdó, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, queda una moció, miri, és cert, hem debatut en aquest Plenari, doncs el dret a
decidir de la ciutadania, però més enllà d’això, el que vostè demana és que no
s’utilitzi ni un euro o que no es reservi ni un euro, en els pressupostos de la
Generalitat, pel 2014, per poder fer la consulta. Qualsevol elecció o qualsevol votació,
en aquest cas un referèndum, té una despesa, evidentment, i per tant, nosaltres
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forma part de la norma, forma part de la democràcia i forma part, doncs del
funcionament lògic de qualsevol democràcia, tenint en compte que unes eleccions,
unes votacions, representen unes despeses.

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

SR. DEL RÍO
Sí, votamos en contra de la primera moción y en ese sentido, lo mismo que hemos
dicho de Izquierda Unida, o sea, este es un tema que se tiene que debatir en otro
lugar, que no es el Ayuntamiento de Hospitalet, que es en el Congreso de los
Diputados y, por tanto, que articulen los mecanismos que crean oportunos, para
llevarlo al Congreso. Y votamos a favor de la segunda moción.

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

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, per posicionar-nos respecte de les mocions de
Plataforma per Catalunya. Respecte de la primer moció que ens presenten,
començava la intervenció el Sr. Monrós, jo no tinc tan clar que això sigui un privilegi,
perquè d’entrada el que perds és la possibilitat de segona instància, qualsevol
persona que és jutjada en un jutjat d’instrucció o en una audiència provincial,
després, si no li agrada el resultat del judici, té la possibilitat d’una segona instància
que es revisi la seva sentència, si vas directament al Tribunal Suprem, s’ha acabat,
per tant, d’entrada un privilegi, jo no tinc tan clar que ho sigui.
De qualsevol manera, i entenent que en aquests moments qualsevol cosa serveix per
atacar i per menystenir a tota aquella gent que fa una dedicació a la política, puc
entendre que hi hagi una voluntat de dir, escolta, anem a avançar, anem a fer
diferència o anem a què no hi hagi diferència, entre el que passa amb una persona
que es dedica circumstancialment a la política i amb la resta de la ciutadania. Però,
evidentment, vostè ho deia, per poder fer aquesta modificació, el que s’ha de
modificar és la Constitució, perquè això està recollit de la Constitució. Per cert, no ja a
la Constitució de l’any 1976, sinó que estava recollit de la Constitució de l’any 1931,
quan la segona República, o sigui que això ve de lluny. I, tenint en compte que si
estem parlant dels aforaments, la possibilitat..., i tenint en compte que està recollit a
la Constitució, no és possible que les persones individualment puguin renunciar a
aquesta qüestió, per tant, allò que vostè demana en un dels seus acords, que podrien
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fer renunciar a l’aforament, no, perquè no és un privilegi, insisteixo, sinó que és una
característica.
A més a més, posats a parlar dels aforaments, perquè sempre s’ha parlat del volum
d’aforats que hi ha a Espanya, clar, el major volum d’aforats, si entenem com
aforament la possibilitat de ser jutjat en una instància diferent a la que té el conjunt de
ciutadans i ciutadanes, d’entrada és tota la gent que es belluga al voltant del món
judicial, aquí tenim 7.000 aforats, per tant, no crec que sigui des d’aquest món judicial
des d’on es vulgui recórrer o modificar el tema de l’aforament, perquè ells allà tenen
7.000 i no tinc molt clar si vostès també, en aquesta batalla contra l’aforament, que
vostès diuen dels polítics, però contra l’aforament, si també inclouen a la policia, a
l’exèrcit, que tenen o legislació pròpia, en el cas militar, que tenen una legislació
castrense que no té res a veure amb la legislació ordinària, amb els delictes que
cometen en funció del desenvolupament de la seva funció.
Per tant, tot plegat és bastant més complexe que el que vostès vénen a plantejar
aquí, jo entenc la part populista de la cosa, els polítics són uns privilegiats, que els hi
treguin el privilegi, molt bé, ja ho hem dit, ja ho hem dit, però la cosa és bastant més
complexa que tot això, per tant, jo crec i estic convençut, que el nostre sistema polític
necessita reformes, però el que no necessita és arbitrismes, el que no necessitem és
anar allò, donant tombs d’una banda a l’altra, el que no necessitem és a veure quina
és l’última ocurrència per quedar bé davant del públic, dient, escolta, aquests que es
dediquen a la política, el que han de fer és perdre els privilegis. I, torno a repetir, no
crec que això, en aquest cas, sigui un privilegi.
I respecte de la següent moció, li dic el mateix que vaig dir en una altra moció que
parlava d’aquesta qüestió, i el que passa que significa que el vot ha d’anar en sentit
contrari, aquella vegada va servir per dir que sí, en aquesta ocasió servirà per dir que
no. Aquest Ajuntament no facilitarà recursos, ni medis, a cap activitat que sigui
il·legal, mai, mai facilitarà recursos a cap activitat que sigui il·legal, ara bé, si
institucionalment hi ha una activitat que es realitza legalment, aquest Ajuntament farà
el que hagi de fer i el que se li demani, des de les instàncies supramunicipals
corresponents.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Secretària, el sentit del vot és no a les dues mocions.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 28 i 29; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 28.- CONTRA L’AFORAMENT DELS POLÍTICS. Ha estat rebutjada amb
21 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Esplugas i Bas; dels
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representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots a favor dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 29.- CONTRA LA POSIBLE FINANCIACIÓN DE MATERIAL DESTINADO
A LA CONSULTA INDEPENDENTISTA. Ha estat rebutjada amb 18 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, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 5 vots a favor dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Esplugas i Bas;dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació.

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.

PARTIT POPULAR
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 30575, de 26 de juny de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 30575 i data 26 de juny de 2013, i que s’havia
de contestar en el Ple Municipal el dia 23 de juliol de 2013, en relació a:
“Del llistat de personal d’aquest Ajuntament que relacionem a continuació
sol·licitem conèixer si tenen o han tingut durant el passat any 2012 telèfon mòbil
pagat pel nostre Ajuntament i en aquest cas quin és el número de telèfon de
cadascun d’ells.”
i de la qual us vaig sol·licitar pròrroga.
Us informo de les dades sol·licitades:
TELÈFON MÒBIL
M.R.A.M.
M.P.G.

SI
SI

NÚMERO
5478
5008
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J.C.R.
E.S.B.
M.M.F.
N.C.R.
F.J.F.G.
J.G.G.
J.H.L.
R.G.M.
J.A.M.L.
A.P.G.
D.Q.B.
I.N.M.
D.S.C.
C.D.L.
P.S.D.F.
J.E.S.

SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

5158
5153
5009

5202
5149
5142
5164
5141
5163
5440

Cordialment,”
•

En relació amb les preguntes presentades pel grup municipal del Partit Popular,
RGE números 33666 i 33668, de 9 de juliol de 2013, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment
diu:
“Senyora,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 33666 i 33668 i data 9 de juliol de 2013 i, que
s’havien de contestar en el Ple Municipal el dia 23 de juliol de 2013, i de les quals
us vaig sol•licitar pròrroga, us indiquem el següent:
La plaça de la que tenia reserva és la de Tècnic Superior, no tenint reserva
expressa de lloc de treball concret (generalment, quant s’autoritza o reconeix la
situació de serveis especials o excedència forçosa, es realitza sobre la plaça i no
sobre el lloc de feina). Ha ocupat diversos llocs i desenvolupat diverses funcions a
l’Ajuntament, la darrera, la plaça de Coordinador de l’Àrea de Cultura, com
integrant de la plantilla municipal laboral i també com a membre de la Corporació.
Respecte al sou brut, complements de destí i qualsevol altre complement salarial,
d’acord amb la informació continguda en els pressupostos de l’Ajuntament sobre
el capítol 1, son els corresponents a la classificació A1-01-26. En relació a la
titulació exigida el Sr. Joan Francesc Marco va ser transferit a personal laboral de
l’Ajuntament provinent del Patronat Municipal de Cultura, ostentant el càrrec de
Tècnic Superior de Gerent del Patronat, acords dels Plens del 01.01.1992,
04.03.1993 i 04.11.1996, assimilant la placa que ocupava en el Patronat de
Cultura, d’acord amb la Sentència del Tribunal Suprem del 7 de març 1990.
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Va sol·licitar la seva reincorporació amb data 6 de juny de 2013 i es reincorpora a
la seva plaça de tècnic superior de la plantilla laboral d’aquest Ajuntament i se li
adscriu al lloc de treball de Tècnic Assessor Nivell-1, amb les retribucions que
corresponen a un A1-01-26 d’acord amb la informació continguda en els
pressupostos de l’Ajuntament, capítol 1.
S’adjunta còpia de la fitxa identificativa del lloc de treball Tècnic/a Assessor/a
Nivell 1.
Cordialment,”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 34559, de 15 de juliol de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 34.559 i data 15 de juliol de 2013, que s’havia de
contestar en el Ple municipal del dia 23 de juliol de 2013, en relació amb si es
pensa tancar la plaça Camilo José Cela i obrir-la a la carretera, us comunico que,
de moment, no es té previst fer cap tancament en aquesta plaça i, per obrir-la al
c/ Santa Eulàlia, s’ha de travessar una finca de titularitat privada. Després d’haver
parlat amb la propietat d’aquesta finca, encara no s’ha arribat a un acord.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 34566, de 15 de juliol de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor d’Esports i Joventut, Sr.
Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 34566 de data 15 de juliol, i segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 25 de juny de 2013, de la qual us vam
demanar pròrroga, us informo del següent:
Durant aquest any només s’han produït dues incidències de forma puntual en el
camp de futbol del Gornal i ha estat motivat per jocs de petanca en aquestes
instal·lacions que davant l’actuació de la Guàrdia Urbana han quedat corregides.
Resto a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”
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•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple de 23 de juliol de
2013, 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 Vallés, que literalment
diu:
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 2307-2013 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en
relació amb el solar del c/ Sant Rafael, us comunico el següent:
El solar és de propietat particular. Es va ordenar el desbrossament i la neteja
d’aquest mitjançant Resolució de data 27-04-2012. Davant l’ incompliment, es va
iniciar el procediment de multes coercitives.
Mitjançant Resolució núm. 1155/2013, de 12 de febrer, es va imposar una segona
multa coercitiva. Davant l’ incompliment en tots els seus termes dels requeriments
municipals, s’ha imposat una tercera multa coercitiva per import de 2.500€, tot
requerint novament la neteja i tancament de la totalitat del perímetre del solar.”

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 53
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 16, 17, 26
i 30 de juliol de 2013 i 3, 4 i 9 de setembre de 2013 i, per tant, amb més de 6 dies
hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 34690, de 16 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Según vecinos de la Av. Josep Tarradellas i Joan 166, hace más de 2 meses que
hubo un incidente en el que intervino guardia urbana y bomberos. Parece ser que
cayó parte de la fachada a la via pública.
Al respecto solicitamos conocer si se ha abierto algún expediente sobre este tema.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 34.690 i data 16 de juliol de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 20 de setembre de 2013, en relació amb un
incident a l’av. Josep Tarradellas, 166, us comunico que, després d’una visita
d’inspecció i veure els deterioraments susceptibles de reparació, el Departament
d’Habitabilitat i Conservació d’Edificis ha obert un expedient per tal que es realitzin les
reparacions corresponents.”

2.- RGE núm.34981, de 17 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Respecto a las preguntas efectuadas el pleno pasado con nº registro entrada : 23277,
23281, 23290, 23283, 23282, 23280, 23286, 23285 en la que se solicitaba:
Cuadro laboral de las diferentes áreas, departamentos, servicios, etc o
relación detallada.
Y vistas las contestaciones dadas, solicitamos:
Listado de personal, con nombre, cargo que ocupan , y retribución bruta anual
de toda la plantilla de este Ayuntamiento, distribuido por áreas y departamentos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 34981 i data 17 de juliol de 2013, i que 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 20 de setembre de 2013, en relació a:
“Respecto a las preguntas efectuadas el pleno pasado con nº registro entrada:
23277, 23281, 23290, 23283, 23280, 23286, 23285 en la que se solicitaba:
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Cuadro laboral de las diferentes áreas, departamentos, servicios, etc. O relación
detallada.
Y vistas las contestaciones dadas, solicitamos:
Listado de personal, con nombre, cargo que ocupan, y retribución bruta anual de toda
la plantilla de este Ayuntamiento, distribuido por áreas y departamentos.”
La informació sol·licitada la tenen a la seva disposició en l’expedient aprovat pel Ple
d’aquest Ajuntament “PRESSUPOST GENERAL PER A 2013 I DE LA PLANTILLA
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT” del passat 18 de desembre de
2012, a la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament i en la Intranet municipal.
Cordialment,”
3.- RGE núm. 36243, 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que el 2012 se procedió a la Restauración completa de la obra
perteneciente al museo de l’Hospitalet “Plegamientos” solicitamos conocer en que ha
consistido la restauración, porque se ha restaurado y criterios que se han seguido.”

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 Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 36243 i data 26 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació a la pregunta que
diu el tenor següent:
“Atendiendo que el 2012 se procedió a la Restauración completa de la obra
perteneciente al museo de l’Hospitalet “plegamientos” solicitamos conocer en que ha
consistido la restauración, porque se ha restaurado y criterios que se han seguido”
Em plau adjuntar-li l’informe del Director del Museu de L’Hospitalet, en el que dona
resposta a la informació sol•licitada.
Cordialment,”
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“En relació a la pregunta del grup polític del Partit Popular de Catalunya, de data 26
de juliol de 2013, amb registre general d’entrada número 36.243 i registre d’alcaldia
1.313, que diu del tenor següent:
Atendido que el 2012 se procedió a la Restauració completa de la obra perteneciente
al museo de l'Hospitalet “Plegamientos” solicitamos conocer en que ha consistido la
restauración, porque se ha restaurado y criterios que se han seguido.
Informo del següent:
L’obra “Plegamiento” és una escultura de l’artista hospitalenc F.F.D.R. “Erretan” que
estava deteriorada.
Des de l’any 2009 hi ha una política activa de restauració d’aquestes obres amb els
següents criteris:
•
•

Encarregar la restauració a l’autor, ja que encara es viu.
Refer amb el mateix motllo la forma completa de l’escultura ja que es tracta de
formigó i la utilització de resines epoxídiques o altres tipus d’unió química no
estan indicades per aquests casos.”

4.- RGE núm.36244, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que el 2012 hubo un contrato para el Servicio de mediación para la
convivencia del entorno bloques florida solicitamos conocer: que actuaciones se han
hecho, entrevistas realizadas, intervenciones, si se ha hecho estudio o documento ,
etc y copia del mismo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel 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 36244 i de data 26/07/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “Atendiendo que el 2012 hubo un
contrato para el Servicio de Mediación para la convivencia del entorno bloques florida
solicitamos conocer: que actuaciones se han hecho, entrevistas realizadas,
intervenciones, si se ha hecho estudio o documento...”
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Resposta:
Respecte a la memòria final del projecte amb les dades que demaneu, el document
es troba a l’àrea de Seguretat convivència i Civisme a la vostre disposició, per el que
podeu posar-vos en contacte per demanar dia i hora per fer la consulta que
considereu oportuna.
Ben atentament,”
5.- RGE núm.36245, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que hay un servicio de Atención de menores en riesgo que se lleva a
cabo en el “centre infantil naranjos, solicitamos conocer a cuentos menores se ha
atendido el pasado 2012.”

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:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 36.245 i data 26 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació als menors
atesos al Centre Infantil Naranjos, i de la que vàrem sol•licitar pròrroga comentar-vos
que:
Durant l’any 2012 s’han atès un total de 23 infants en situació de vulnerabilitat social
en el Centre Infantil Naranjos.
Tots aquests infants viuen en el districte V, han estat proposats pels serveis socials
municipals del districte i estan en seguiment i tractament social, tant els infants com
llurs famílies.
Atentament,”
6.- RGE núm.36246, de 26 de juliol de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que el 2012 se realizó un contrato para la realización de un estudio
relativo a “ bloques florida, mapa del conflicto” solicitamos copia del mismo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 36246 i de data 26/07/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “Atendiendo que el 2012 se realizó
un contrato para la realización de un estudio relativo a “bloques florida”.....
Resposta:
El estudi referit es troba a la vostre disposició al servei de Convivència i Civisme de la
nostre area. Poseu-vos en contacte amb la Ponència per demanar dia i hora per fer la
consulta que considereu oportuna.
Ben atentament,”

7.- RGE núm. 36247, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que se encargó a JIS la dirección, coordinación y realización del
documental “ En tránsito ”, solicitamos copia del mismo y conocer porque se hizo, y
donde y cuando ha sido difundido.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 36247 i de data 26/07/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a:”Atendiendo que se encargó al JIS
la dirección, coordinación y realización del documental “En tránsito” solicitamos cópia
del mismo y conocer porque se hizo..”
Resposta:
Respecto al documental realizado por el JIS “En transit”, se engloba dentro de la
línea de actuación de acompañamiento para la integración juvenil en el transito sobre
la migración en las aulas que afecta a muchos adolescentes. Se encuentra a su
disposición en el Departamento de Convivencia y Civismo de nuestra área, rogamos
se pongan en contacto con la Ponencia para solicitar dia i hora y así realizar la
consulta que considere oportuna.
Ben atentament,”
8.- RGE núm. 36249, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
A cuantos ciudadanos se ha atendido o cuantas solicitudes de intervención se
recibieron en el año 2012 en el marco de los proyectos asignados a “progess”:
proyecto convivencia comunidades propietarios, servicio ciudadanía e integración, y
el proyecto“ construïm comunitats”.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 36249 i de data 26/07/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “A cuantos ciudadanos se ha
atendido o cuantas solicitudes de intervencion se recibieron en el año 2012 en el
marco de los proyectos asignados a Progress proyecto de convivencia comunidades
propietarios.....”
Resposta:
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A lo largo del año 2012 se atendieron un total de:
Projecte
Convivència a les
propietaris
Construïm Comunitat
Ciutadania i integració

comunitats

Persones beneficiaries
de 9.835
6.557
5.200

Ben atentament,”
9.- RGE núm.36250, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Solicitamos conocer si dentro del gabinete de alcaldia, Departamento de
comunicación e imagen hay algún traductor/a.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 36250 de data 26 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació a “conèixer si en
el Gabinet de l’Alcaldia, departament de comunicació i imatge hi ha algun
traductor/ra”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat per la
senyora E.S.B., Assessora tècnica de mitjans de comunicació.
Ben atentament,”
“Informe que s’emet en resposta a la pregunta presentada amb data 26 de juliol
d’enguany i número de registre de l’Alcaldia 1319, per José Javier Díez Crespo,
regidor del Grup Municipal de PPC a l’Ajuntament de l'Hospitalet.
Actualment hi ha dues persones adscrites a l’Àrea d’Alcaldia-Presidència, al Servei
de Comunicació, com a redactors lingüistes i amb el certificat per a la capacitació de
correcció de textos orals i escrits en català, antic nivell K.
Atentament,”
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10.- RGE núm.36252, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
El pasado 2012, el sr. J.M.F. diseñó un fondo grafico para ilustrar el Pla director de
Cooperacion Internacional como recurso de pantalla. Solicitamos ver este recurso de
pantalla.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb números 36252, 36255 i 36269 de data 26 de juliol de
2013 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
siguin contestades en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013.
Us comunico que per respondre a les preguntes, s’adjunta informe signat pel senyor
N.C.R., Assessor tècnic del Programa de Cooperació Internacional.
Ben atentament,”
“Informe
Que emite el Asesor técnico de Cooperación de este Ayuntamiento, en relación a las
preguntas nº 36252, 36255 i 36269 de registro general de entrada de este
Ayuntamiento y formuladas por el Sr. Senén Cañizares Martín, concejal del Grupo
municipal del Partido Popular de Catalunya, acerca de:
-

Si el pasado 2012, el señor J.M.F. diseñó un fondo gráfico para ilustrar el Pla
Director de Cooperació Internacional como recursos de pantalla, solicitando ver
este recursos de pantalla. Al respecto le informamos que puede solicitar día y
hora para ver dicha petición.

-

Si el pasado año se encargó la elaboración de un cómic por los derechos
humanos y la ciudadanía global, solicitando ver dicho cómic. Al respecto le
informamos que puede solicitar día y hora para ver dicha petición.

-

Conocer las circunstancias por las cuales se concedió en 2012 una subvención a
la entidad “Wafae” para dar clases de lengua y cultura árabe. Al respecot
ifnormarle que, dicha entidad ha colaborado con nuestro Ayuntamiento en
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diferentes trabajos de Cooperación por el Desarrollo de Marruecos y fomración
para la integración de la población de inmigrantes, especialmente magrebí. Tiene
una gran experiencia formativa, también de relación con la Universidad
Politécnica, dónde organizó seminarios sobre estos temas con la participación de
la Generalitat y las administraciones locales de Barcelona. Sus clases de lengua y
cultura árabe van dirigidas a los sectores de población magrebí que no domina su
lengua de origen, fundamentalmente escrita (mayoritariamente mujeres) y para
población autóctona de l'Hospitalet interesada, básicamente jóvenes de nivel
superior de estudios. Su valoración e idoneidad han sido reconocidas por
alumnos y profesores del ámbito académico.
Atentamente,”
11.- RGE núm. 36255, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
El pasado año se encargó la elaboración de un comic por los derechos humanos y la
ciudadanía global. Solicitamos ejemplar de este comic.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb números 36252, 36255 i 36269 de data 26 de juliol de
2013 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
siguin contestades en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013.
Us comunico que per respondre a les preguntes, s’adjunta informe signat pel senyor
N.C.R., Assessor tècnic del Programa de Cooperació Internacional.
Ben atentament,”
“Informe
Que emite el Asesor técnico de Cooperación de este Ayuntamiento, en relación a las
preguntas nº 36252, 36255 i 36269 de registro general de entrada de este
Ayuntamiento y formuladas por el Sr. Senén Cañizares Martín, concejal del Grupo
municipal del Partido Popular de Catalunya, acerca de:
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-

Si el pasado 2012, el señor J.M.F. diseñó un fondo gráfico para ilustrar el Pla
Director de Cooperació Internacional como recursos de pantalla, solicitando ver
este recursos de pantalla. Al respecto le informamos que puede solicitar día y
hora para ver dicha petición.

-

Si el pasado año se encargó la elaboración de un cómic por los derechos
humanos y la ciudadanía global, solicitando ver dicho cómic. Al respecto le
informamos que puede solicitar día y hora para ver dicha petición.

-

Conocer las circunstancias por las cuales se concedió en 2012 una subvención a
la entidad “Wafae” para dar clases de lengua y cultura árabe. Al respecot
ifnormarle que, dicha entidad ha colaborado con nuestro Ayuntamiento en
diferentes trabajos de Cooperación por el Desarrollo de Marruecos y fomración
para la integración de la población de inmigrantes, especialmente magrebí. Tiene
una gran experiencia formativa, también de relación con la Universidad
Politécnica, dónde organizó seminarios sobre estos temas con la participación de
la Generalitat y las administraciones locales de Barcelona. Sus clases de lengua y
cultura árabe van dirigidas a los sectores de población magrebí que no domina su
lengua de origen, fundamentalmente escrita (mayoritariamente mujeres) y para
población autóctona de l'Hospitalet interesada, básicamente jóvenes de nivel
superior de estudios. Su valoración e idoneidad han sido reconocidas por
alumnos y profesores del ámbito académico.

Atentamente,”
12.- RGE núm. 36256, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Solicitamos copia del estudio “proposta de comunicacio per a l’EMCA” realizado el
pasado año por J.J.C.G.”

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 veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 36256 i data 26 de juliol, que s’havia de contestar en el Ple
Municipal del 26 de setembre, en relació a sol·licitud d’una còpia de l’estudi “Proposta
de comunicació per a l’EMCA”, li comunico que pot adreçar-se a aquesta regidoria
per tal de concretar dia i hora per poder consultar l’estudi.
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Ben atentament,”
13.- RGE núm. 36257, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
El sr. D.Z.C. realizó el 2012 “tasques de suport per a la creació de l’exposició al
museu d’historia de l’Hospitalet”. Solicitamos conocer en que consistieron estas
tasques de suport.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 36257 i data 26 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació a la pregunta que
diu el tenor següent:
“El sr. D.Z.C. realizó en 2012 “tasques de suport per a la creació de l’exposició al
museu d’historia de l’Hospitalet”. Solicitamos conocer en que consistieron estas
tasques de suport”
Em plau adjuntar-li l’informe del Director del Museu de L’Hospitalet, en el que dóna
resposta a la informació sol·licitada.
Cordialment,”
“En relació a la pregunta del grup polític del Partit Popular de Catalunya, de data 26
de juliol de 2013, amb registre general d’entrada número 36.257 i registre d’alcaldia
1.323, que diu del tenor següent:
El sr. D.Z.C. realizó el 2012 “tasques de suport per a la creació de l’exposició al
museu d’historia de l'Hospitalet”. Solicitamos conocer en que consistieron estas
tasques de suport.
Informo del següent:
El Sr. D.Z. va realitzar les tasques següents:
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A partir dels textos per a l’exposició permanent d’història a casa Espanya (segle XX)
que li van ser facilitats pel Museu de l'Hospitalet i que havien estat confegits
originàriament pel Centre d’Estudis de l'Hospitalet va haver de:
•
Fer una primera selecció de fotografies a arxius i centres de documentació
que servissin per a il•lustrar-los, les va documentar i les va passar al Museu per tal de
que aquest escollís les que semblessin més adequades per a integrar-les a
l’exposició permanent.
•
De les fotografies escollides va fer la proposta de peus.
•
Va reformar els textos històrics de l’exposició permanent per tal de
transformar-los en textos expositius i va canviar tota l’estructura dels escrits per tal
d’adaptar-los a l’estructura expositiva que el Museu va demanar.
•
Va anar recollint les reformes de textos fetes tan pel Museu de l'Hospitalet
com pel Centre d’Estudis de l'Hospitalet.
•
Va encarregar-se de la correcció lingüística dels textos finals.”
14.- RGE núm. 36258, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
El sr. M.P.G. realizó en 2012 un estudio para “la selección y catalogación obras
exposición la montaña de sal”. Solicitamos copia de ese estudio.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 36358 i data 26 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació a la pregunta que
diu el tenor següent:
El sr. M.P.G. realizó en 2012 un estudio para “la selección y catalogación obras
exposición la montaña de sal”. Solicitamos copia de ese estudio.
Em plau adjuntar-li l’informe del Director del Centre Cultural Tecla Sala, en el que
dona resposta a la informació sol·licitada.
Cordialment,”
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“En relació a la pregunta del grup polític del Partit Popular de Catalunya, de data 26
de juliol de 2013, amb registre general d’entrada número 36.258 i registre d’alcaldia
1.324, que diu del tenor següent:
Informo del següent:
El Sr. M.P.G. realizó en 2012 un estudio para “la selección y catalogación obras
exposición la montaña de sal. Solicitamos copia de ese estudio
•

•

Amb motiu de l’exposició “La Muntanya de sal. Una selecció del fons d’art de
l'Hospitalet”, se li va encarregar al Sr. Mario Pasqualotto, comissar i especialista
artístic, la col·laboració en la selecció, catalogació i avaluació de l’estat de
conservació de pintures, dibuixos, escultures i obra gràfica del fons d’art de la
ciutat.
Atès el volum de documents i si fos necessari la consulta d’aquest treball, es pot
consultar la documentació als arxius del Centre d’Art Tecla Sala.”

15.- RGE núm. 36259, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
El sr. A.L.G.G. realizó el 2012 un ensayo para la exposición “ el roto, ops, rabago, un
viatge de mil dimonis”. Solicitamos copia de ese ensayo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 36259 i data 26 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació a la pregunta que
diu el tenor següent:
El sr. A.L.G.G. realizó en 2012 un ensayo para la exposición “el roto, ops, rabago, un
viatge de mil dimonis”. Solicitamos copia de ese ensayo.
Em plau adjuntar-li l’informe del Tècnic del Centre Cultural Tecla Sala, en el que dona
resposta a la informació sol·licitada.
Cordialment,”
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“En relació a la pregunta del grup polític del Partit Popular de Catalunya, de data 26
de juliol de 2013, amb registre general d’entrada número 36.259 i registre d’alcaldia
1.325, que diu del tenor següent:
Informo del següent:
El Sr. A.L.G.G. realizó el 2012 un ensayo para la exposición “el roto, ops, rabago, un
viatge de mil dimonis”. Solicitamos copia de ese ensayo
•

•

Amb motiu de l’edició del catàleg de l’exposició “El roto, Ops, Rabago. Un viatge
de mil dimonis i dos àngels”, es va encarregar al Sr. Angel Lorenzo González
García, en la seva qualitat de professor universitari gran coneixedor de l’obra de
Andrés Rábago, un text d’introducció a l’obra d’aquest artista dins l’apartat dedicat
a El Roto.
Es pot constatar l’existència d’aquest text en el catàleg editat per l’Ajuntament de
l'Hospitalet (ISBN 978-84-938376-1-7) o bé consultar-lo a la Biblioteca Tecla
Sala.”

16.- RGE núm.36260, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Hemos observado que el 2012 se encargó a SYM Creaciones Graficas y publicitarias
un libro en tapa dura de 160 páginas sobre “ ops, roto y rabajo”. Asimismo también se
encargó a Auxiliar de artes graficas otro libro con el mismo concepto. Al respecto
solicitamos conocer:
1.- Si se trata del mismo libro
2.- En caso que así sea, los motivos por los que se encargó el mismo trabajo a dos
empresas diferentes,
3.- Solicitamos un ejemplares de cada”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 36260 i data 26 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació a la pregunta que
diu el tenor següent:
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“Hemos observado que el 2012 se encargó a SYM Creaciones Graficas y publicitarias
un libro en tapa dura de 160 páginas sobre “ops, roto y rabajo”. Asimismo también se
encargó a Auxiliar de artes graficas otro libro con el mismo concepto. Al respecto
solicitamos conocer:
1.- Si se trata del mismo libro
2.- En caso que así sea, los motivos por los que se encargó el mismo trabajo a dos
empresas diferentes
3.- Solicitamos un ejemplares de cada.”
Em plau adjuntar-li l’informe del Director del Centre Cultural Tecla Sala, en el que
dona resposta a la informació sol·licitada.
Cordialment,”
“En relació a la pregunta del grup polític del Partit Popular de Catalunya, de data 16
de juliol de 2013, amb registre general d’entrada número 36.260 i registre d’alcaldia
1.326, que diu del tenor següent:
Informo el següent:
El año 2012 se encargó a SYM Creaciones graficas un libro en tapa dura de 160
páginas sobre “ops, roto, rabago”. Asímismo también se encargó a Auxiliar de artes
gráficas otro libro con el mismo concepto. Al respecto solicitamos conocer:
1.- Si se trata del mismo libro
2.- En caso que así sea, los motivos por los que se encargó el mismo trabajo a dos
empresas diferentes.
3.- Solicitamos un ejemplar de cada.
•

Es tracta del mateix llibre. En concret del catàleg de l’exposició “OPS, ROTO,
RÁBAGO. Un viatge de mil dimonis, i un parell d’àngels”,

•

La factura de l’empresa SYL. Creaciones gráficas y publicitarias, S.A., amb
concepte “OPS, ROTO, RÁBAGO. Libro tapa dura cosida de 160 páginas”
correspon a la impressió de l’interior (tripa) de la totalitat d’exemplars del
catàleg de l’exposició “OPS, ROTO, RÁBAGO. Un viatge de mil dimonis, i un
parell d’àngels” a quatre+quatre tintes sobre un paper estucat de 170 gr.,
editat pel Centre d’Art Tecla Sala de l’Ajuntament de l'Hospitalet.

•

La factura de l’empresa AUXILAR DE ARTES GRÁFICAS, S.L. Creaciones
gráficas y publicitarias S.A., amb concepte “Libro OPS, ROTO, RÁBAGO”,
corrrespon a la confecció i manipulació de les cobertes del catàleg de
l’exposició, estampació en serigrafia a tres tintes i conversió de les 210
imatges del catàleg, de RGB (model de color resultant de la imatge
fotogràfica), a CMYK (model sostractiu per a la impressió en color), retocs
manuals i proves finals.

•

Es tracta del catàleg abans esmentat i editat per l’Ajuntament de l'Hospitalet
(ISBN 978-84-938376-1-7) o bé consultar-lo a la Biblioteca Tecla Sala.”
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17.- RGE núm. 36261, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que Progess tiene un contrato de “comprobación de viviendas”
solicitamos conocer cuantas viviendas han visitado el pasado 2012.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 36261 i de data 26/07/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “Atendiendo que Progress tiene un
contrato de “comprobación de viviendas” soicitamos conocer cuantas viviendas han
visitado el pasado 2012”.
Resposta:
Durante el año 2012 se realitzaron 1029 informes por los tècnicos municipales de
adequación de vivienda para renovación del permiso de residencia o reagrupamiento
familiar, y por tanto se realizaron como minimo la misma cantidad de inspecciones a
domicilio, sin contar que a muchos de ellos se realiza más de una.
Ben atentament,”
18.- RGE núm. 36263, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que Progess tiene un contrato “ teléfono incidencias”. Solicitamos
conocer cuantas incidencias han atendido el 2012.”

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
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d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 36263 i de data 26/07/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “Atendiendo que Progress tiene un
contrato “telefono de incidencias”. Solicitamos conocer cuantas incidencias han
atendido el 2012”
Resposta:
A lo largo del año 2012 se atendieron un total de 1.210 incidencias. Estos datos y
otros relacionados se pueden consultar en el Anuario estadístico de la ciudad que se
encuentra publicado en la web de nuestra ciutat.
Ben atentament,”
19.- RGE núm. 36265, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que la As. cultural Tretze y el contrato menor de “autoayuda y promoción
de la autonomía a persones nouvingudes”. Solicitamos conocer cuantas personas
fueron atendidas en 2012.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 36265 i de data 26/07/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “Atendiendo que la asociacion
Cultura Tretze y el contrato menor de “autoayuda y promoción de la autonomia a
personas nouvingudes. Solicitamos conocer cuantas personas fueron atendidas en
2012”
Resposta:
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Respecto al contrato para llevar a cabo el Servicio “Xarxa d’autoajuda i de promoció
de la autonomia per persones nouvingudes a la ciutat”, se atendieron a 411 usuarios.
Ben atentament,”
20.- RGE núm. 36267, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que la As. cultural Tretze tiene un contrato de “alfabetización de
inmigrantes”, solicitamos conocer cuantas personas han sido atendidas en 2012 y si
la alfabetización se realiza en catalán, castellano o ambas lenguas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 36267 i de data 26/07/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “Atendiendo que la Ass. Cultural
Tretze tiene un contrato de “alfabetización de inmigrantes” solicitamos conocer
cuantas personas han sido atendidas en 2012 y si la alfabetización se realiza en....”
Resposta:
Respecto al contrato para llevar a cabo el servicio “Com Viure” relacionado con la
alfabetización , durante el año 2012, 199 personas realizaron algun curso de
castellano y/o catalan dentro de dicho proyecto.
Ben atentament,”
21.- RGE núm. 36268, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
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Atendiendo que la As. cultural Tretze tuvo en 2012 un contrato menor para la
realización del Proyecto “ com viure” Solicitamos copia del documento, ensayo, o
conclusiones de este proyecto, sus líneas maestras y a cuanta gente se ha atendido.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 36268 i de data 26/07/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “Atendiendo que la Ass. Cultural
Tretze tiene un contrato para la realización del proyecto “com viure”. Solicitamos
copia del documento ......
Resposta:
El contracte té com a objectiu cobrir diferents necessitats de persones nouvingudes
com són accions complementàries a la primera acollida i realització d’accions
formatives tant de l’aprenentatge de les llengües oficials com de recerca de feina. En
total es va atendre a 337 usuaris. Aquest serveix no és cap estudi, investigació ni
recerca, sinó que es tracta d’un espai on professionals ofereixen atenció
personalitzada i atenen demandes socials convencionals, per tant no existeix un
document de memòria o assaig més enllà de la memòria amb les dades més
detallades.
Ben atentament,”
22.- RGE núm.36269, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Solicitamos conocer las circunstancias por las cuales se concedió en 2012 una
subvencion a la entidad “ Wafae” para dar clases de lengua y cultura arabe.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb números 36252, 36255 i 36269 de data 26 de juliol de
2013 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
siguin contestades en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013.
Us comunico que per respondre a les preguntes, s’adjunta informe signat pel senyor
N.C.R., Assessor tècnic del Programa de Cooperació Internacional.
Ben atentament,”
“Informe
Que emite el Asesor técnico de Cooperación de este Ayuntamiento, en relación a las
preguntas nº 36252, 36255 i 36269 de registro general de entrada de este
Ayuntamiento y formuladas por el Sr. Senén Cañizares Martín, concejal del Grupo
municipal del Partido Popular de Catalunya, acerca de:
-

Si el pasado 2012, el señor Joaquin Milla Fargas diseñó un fondo gráfico para
ilustrar el Pla Director de Cooperació Internacional como recursos de pantalla,
solicitando ver este recursos de pantalla. Al respecto le informamos que puede
solicitar día y hora para ver dicha petición.

-

Si el pasado año se encargó la elaboración de un cómic por los derechos
humanos y la ciudadanía global, solicitando ver dicho cómic. Al respecto le
informamos que puede solicitar día y hora para ver dicha petición.

-

Conocer las circunstancias por las cuales se concedió en 2012 una subvención a
la entidad “Wafae” para dar clases de lengua y cultura árabe. Al respecot
ifnormarle que, dicha entidad ha colaborado con nuestro Ayuntamiento en
diferentes trabajos de Cooperación por el Desarrollo de Marruecos y fomración
para la integración de la población de inmigrantes, especialmente magrebí. Tiene
una gran experiencia formativa, también de relación con la Universidad
Politécnica, dónde organizó seminarios sobre estos temas con la participación de
la Generalitat y las administraciones locales de Barcelona. Sus clases de lengua y
cultura árabe van dirigidas a los sectores de población magrebí que no domina su
lengua de origen, fundamentalmente escrita (mayoritariamente mujeres) y para
población autóctona de l'Hospitalet interesada, básicamente jóvenes de nivel
superior de estudios. Su valoración e idoneidad han sido reconocidas por
alumnos y profesores del ámbito académico.

Atentamente,”
23.- RGE núm. 36270, de 26 de juliol de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Solicitamos conocer las circunstancias por las que se concedio en 2012 una
subvencion a la asociacion cultural mediterranea. Cual ha sido el objeto de la
subvencion.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 36270 i de data 26/07/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “Solicitamos conocer las
circunstancias por las que se concedió una subvención a la asociacion cultural
mediterranea..”
Resposta:
Dentro del periodo de solicitud de subvenciones generales realizada por el
Ayuntamiento para 2012 , la entidad “Associació Cultural Mediterrània” entró por
registro su solicitud con un proyecto para llevar a cabo diferentes actividades anuales
englobadas dentro del “PROYECTO DE INSERCION LABORAL DE INMIGRANTES
EN EL BARRIO DE CAN VIDALET” (Viure al Barri) . Los aspectos integradores y de
dinamización cultural con el colectivo inmigrante condicionó para otorgar dicha
subvención a esta entidad.
Ben atentament,”
24.- RGE núm. 36272, 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que a la empresa Deloitte advisory se le pidió en 2012 asistencia para la
implementación de las “ palms” para los responsables de los diferentes servicios,
solicitamos conocer en que ha consistido esta implementación y a cuantas personas
se ha facilitado esta asisténcia técnica.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 36.272 i data 26 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació a l’assistència
tècnica empresa Deloitte per la implementació del PALMSS i de la que vàrem
sol•licitar pròrroga comentar-vos que:
El PALMSS (pla d’actuació local en matèria de serveis socials) té la missió d’aportar
una metodologia, comuna a tots els municipis, que permeti el desenvolupament del
nou sistema català de serveis socials en el marc dels serveis socials bàsics. El model
parteix de la identificació dels principals aspectes establerts en la Llei 12/2007 de
serveis socials i consisteix en la definició de tot un seguit de fitxes.
L’assistència tècnica rebuda ha anat adreçada a vint-i-quatre persones: caps de
secció, caps de negociats, caps de centre, responsables de programa i cap de servei.
L’assistència per a la implementació ha consistit en el suport metodològic per millorar
la fase d’anàlisi dels serveis socials locals. També ha estat possible una revisió
conceptual i metodològica de les fitxes que defineix el PALMSS donant coherència
estratègica en els accions a desenvolupar.
L’assistència ha permès estructurar i compartir, entre tots les/els comandaments,
amb una visió comuna, la diagnosi i la planificació estratègica tenint en compte els
diferents eixos i línees d’actuació establerts en el PALMSS i establerts pel
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Atentament,”
25.- RGE núm. 36273, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que a la empresa Deloitte advisory se le pidió asistencia tecnica para la
elaboracion del modelo de servicios sociales el pasado 2012 solicitamos conocer en
que ha consistido esa asistencia y si hay documentacion escrita solicitamos copia.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 36.273 i data 26 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació a l’assistència
tècnica empresa Deloitte , i de la que vàrem sol•licitar pròrroga comentar-vos que:
Aquesta assistència tècnica ha permès estructurar i compartir, entre tots les/els
comandaments amb una visió comuna, la diagnosi i la planificació estratègica de
Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Hospitalet tenint en compte els diferents eixos i
línees d’actuació establerts en el PALMSS (pla d’actuació local en matèria de serveis
socials) de l’Hospitalet. Ha consistit en el suport metodològic per millorar la fase
d’anàlisi dels serveis socials locals i en dissenyar el model de serveis socials a partir
de la revisió conceptual i metodològica de les fitxes que defineix el PALMSS.
En l’elaboració de la planificació estratègica del PALMSS s’han reflexionat i
consensuat les accions de seguiment i els indicadors d’avaluació que permetran
valorar els resultats aconseguits respecte als objectius plantejats.
Restem a la seva disposició, prèvia sol•licitud de dia i hora, per consultar la
documentació.
Atentament,”
26.- RGE núm. 36275, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que a la empresa AEMA, cooperativa de iniciativa social, se le encargo
en 2012 el diseño y desarrollo del proyecto Acciones socioeducativas de difusión de
la Ordenanza de Civismo, solicitamos el listado concreto de esas acciones y si hay
algun documento escrito una copia del mismo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 36275 i de data 26/07/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “Atendiendo que a la empresa
AEMA , cooperativa de iniciativa social, se le encargó en 2012 el diseño y desarrollo
del proyecto Acciones socioeducativas de difusión de la ordenanza de Civismo,
solicitamos listado concreto de esas acciones y si ....”
Resposta:
Durant tot l’any 2012 s’han portat a terme diferents accions socioeducatives de difusió
de l’Ordenança de civisme dintre del Servei d’Educació cívica:
Formació i Coordinació del grup d’agents Cívics contractats pels Plans
ocupacionals i per empresa. La tècnica va realitzar la distribució de rutes i personal
així com el control de qualitat del servei i la valoració. distribució de les.
Realització d’informes diaris i setmanals envers el desenvolupament del
servei. Valoració de les 8.571 incidències detectades i distribució d’aquestes als
diferents departaments de l’Ajuntament.
Preparació del programa d’Educació Cívica, sessions formatives adreçades a
entitats i altres col•lectius de la ciutat per donar a conèixer l’Ordenança del civisme i
la convivència i sensibilitzar . Durant el 2012 es van realitzar 12 activitats que van
beneficiar a un total de 6.572 persones. Col•laboració amb el Departament d’Acollida
i Reagrupament familiar realitzant sessions informatives dintre del Pla d’Acollida.
Ben atentament,”
27.- RGE núm. 36277, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que durante el mes de julio de 2012 se realizaron unos talleres de arte
mural en Matacavall i part de la Pau por la As. de artistas visuales y escenicos “La
Kasa para la rafa”, solicitamos conocer si se enseñó a los participantes a elaborar
grafittis.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb el número 36277 de data 26 de juliol, i segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es va celebrar el dia 25 de juny de 2013, us informo del següent:
A la programació d’activitats de l’Estiu Jove 2012 la Regidoria d’Esports i Joventut i el
Servei de Convivència i Civisme de l’Ajuntament de L’Hospitalet van organitzar
conjuntament amb l’Associació Cultural La Kasa d’Artistes Visuals tres tallers de
Grafit als murs de Matacavalls i del parc conegut com a Parc de la Pau.
Els tallers es divideixen en dues parts, que es desenvolupaven de forma simultània:
una teòrica a on s’explicaven els requisits i normatives per tal de poder desenvolupar
un projecte d’art mural a la ciutat i una altre part pràctica a on s’ensenyaven tècniques
de pintura mural amb esprai.
Resto a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”
28.- RGE núm. 36280, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
En 2012 se encargó a Taller de Ingeniería Ambiental un estudio relativo a “ Análisis
alternativa, desenvolupament social i ambiental de Feixa Llarga”. Solicitamos copia
de ese estudio.”

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 36.280 i data 26 de juliol de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 20 de setembre de 2013, en relació amb veure
l’estudi sobre “anàlisi alternativa, desenvolupament social i ambiental de Feixa
Llarga”, encarregat al Taller d’Enginyeria Ambiental, us comunico que podeu
demanar cita a la Direcció de l’Àrea per poder consultar l’expedient.”
29.- RGE núm. 36281, de 26 de juliol de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Dentro de la web de este Ayuntamiento hay un servicio para compartir coche y
parking. Solicitamos conocer cuantas personas accedieron a la web en 2012 para
informarse de este servicio y cuantos usuarios participaron de estas iniciativas.”

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 36.281 i data 26 de juliol de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 20 de setembre de 2013, en relació amb la
quantitat de persones que van accedir ala web de compartir cotxe i quantes van
utilitzar el servei, us comunico que, segons les dades facilitades per l’empresa que
gestiona aquest servei, l’any 2012 hi va haver 1.736 visites a la web, de les quals 354
van ser usuàries d’aquest servei.”
30.- RGE núm. 36282, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
En el marco del programa Urban Gornal solicitamos copia de :
Informes sobre itinerarios de exitos
Informes itinerarios inserción sociolaboral
Encargados ambos a “innovacion y consultoria en politicas publicas” el pasado año
2012.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyor,
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Em plau adjuntar-vos l’escrit del senyor Manuel Pérez Giménez, Assessor Tècnic de
Plans Territorials i PAM, que respon a la seva pregunta sobre el programa URBAN
Gornal que va presentar el passat 26 de juliol de 2013.
Ben atentament,”
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 36282 i data 26.07.2013 i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació al programa Urban Gornal,
sol·licitant còpia dels “Informes sobre itinerarios de exitos” i dels “Informes itinerarios
inserción sociolaboral”, la redacció d’aquests informes encarregats a l’empresa
INNOVACION Y CONSULTORIA en políticas públicas, SL, recull des d’una visió
externa els protocols de coordinació aplicats entre les diferents àrees municipals per
a treballar, dins del marc del projecte URBAN, en una protocol·lització del model
d’intervenció d’èxit als que s’hi acompanyen diferents informes sobre les experiències
personals dels usuaris del servei que han aconseguit la inserció laboral demandada
anteriorment.
El document “Model d’intervenció i itineraris d’inserció sociolaboral a la iniciativa
urbana URBAN del barri Gornal”, que l’empresa va presentar com a esborrany ha
estat revisat en reunions posteriors entre l’Oficina Tècnica de Plans Territorials, l’Àrea
de Promoció Econòmica i Benestar Social i s’estan introduint algunes correccions que
ara per ara no són definitives.
Tant bon punt com es disposi del documents definitius es farà arribar oficialment a
tots Grups municipals que formen part de la Comissió de Seguiment Local de
l’URBAN Gornal.
Ben atentament,”
31.- RGE núm. 36283, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Solicitamos conocer cuantas personas fueron atendidas en el 2012 en la residencia
els Alps, desglosado por tipo de servicio: picnic, pernoctaciones, lavanderia, 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 de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, 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 36.283 i data 26 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació a les persones
ateses l’any 2012 al Centre d’Estada Limitada “Els Alps”, i de la que vàrem sol·licitar
pròrroga comentar-vos que podeu trobar la informació demanada a l’anuari estadístic
2012 (apartat de Serveis a les Persones).
No obstant això, afegirem les dades de l’any 2012 d’un parell de serveis més,
prestats a “Els Alps”, i que no estan incloses a l’Anuari:
Nombre estades

Total persones usuàries

Allotjament alternatiu

Bugaderia

490

77

Nombre serveis
1.726

Total persones usuàries
73

Atentament,”
32.- RGE núm. 36284, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Solicitamos copia del guion del documental educativo “ mares i filles” realizado por
Aurora Antón Morales el año 2012.”

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:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 36.284 i data 26 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació al guió del
documental “Mares i Filles” , i de la que vàrem sol•licitar pròrroga, comentar-vos que
des del Programa Municipal de la Dona (PMD) de l’Àrea de Benestar i Famílies, i amb
motiu del dia Internacional de la Dona del 8 de març, es treballen diferents accions i
propostes.
El documental “Histories de mares i filles” ha estat el resultat de la participació i
col·laboració de grups de Dones de L’Hospitalet en els tallers promoguts per el PMD,
amb la temàtica de les relacions mare - filla. Aquest documental va ser seleccionat
per diferents mitjans audiovisuals, per la seva emissió per televisió, concretament el
canal 33 de Televisió de Catalunya, i Barcelona Televisió. Tots dos amb motiu del 8
de març del 2013.
Restem a la seva disposició, prèvia sol•licitud de dia i hora, per consultar el guió del
documental.
Altres tallers que ha promogut el Programa Municipal de la Dona i on han participat i
col•laborat els grups de Dones de la ciutat han recollit el seu resultat en altres
documentals:
“Dones Descalces:Tabús i Feminitat” realitzat l’any 2011, va obtenir el V Premi
Mila de Periodisme.
“Dones Admirables” realitzat l’any 2012, va obtenir el VI Premi Mila de
Periodisme, i va estar seleccionat en la X Muestra de Cine de Málaga: La Mujer en
escena.
Atentament,”
33.- RGE núm. 36285, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que el 2012 se encargó a GAN Nutricion y gastronomia la realización de
dos talleres de cocina dentro del proyecto “ el meu ajuntament en cuida”. Solicitamos
conocer los motivos por los que se realizó, el objeto, asistentes, donde se hicieron,
etc, 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 de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, 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 36.285 i data 26 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos contestada en el Ple
del dia 20 de setembre de 2013, en relació a la realització de dos tallers de cuina dins
el projecte “el meu Ajuntament em cuida”, i de la que vàrem sol·licitar pròrroga, dirvos que:
1
Dins de la Cartera de Serveis del Servei de Salut s’ofereixen activitats
comunitàries orientades a la promoció d’hàbits saludables envers l’alimentació i els
estils de vida actiu.
Les activitats comunitàries que es van realitzar durant l’any 2012 estan reflectides a la
memòria 2012 del Servei de Salut.
2
Motiu de realització de les activitats:
Promoció d’hàbits saludables envers l’alimentació i la pràctica d’exercici físic dins el
Programa de promoció de la salut L’Hospitalet 100x100 saludable.
3
El número total d’assistents als tallers d’alimentació realitzats per
GAN
al 2012 va ser de:
•
200 alumnes del IES Mercè Rodoreda al Gener de 2012
•
80 participants a dos tallers de cuina a les instal·lacions del Club Natació
L’Hospitalet al juliol de 2012.
Total participants als tallers de cuina realitzats per GAN al 2012: 280 participants
4
Els tallers d’alimentació pretenen promoure una l’adquisició d’hàbits
saludables amb diverses intervencions comunitàries. Durant l’any 2012 han participat
un total de 1828 ciutadans en els diferents tallers d’alimentació realitzats en el marc
del programa L’Hospitalet 100x100 saludable.
5
L’adherència demostrada cada any als programes oferts en l’àmbit de
promoció de la salut juntament a l’avaluació que es realitza evidencien la idoneïtat de
les nostres intervencions per l’adquisició d’estils de vida saludables adequats als
canvis socials.
Atentament,”
34.- RGE núm. 36286, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Hemos observado el encargo en 2012 de 15.000 cajas para preservativos a graficas
Sant Sadurni con motivo del dia internacional del sida, por lo que solicitamos conocer
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el coste de los preservativos que irian en esta cajas, numero por caja y preservativos
en total. Como se repartieron, (todos el mismo dia o con posterioridad) y quien los
repartió.”

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:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 36.286 i data 26 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos contestada en el Ple
del dia 20 de setembre de 2013, en relació a l’encàrrec de 15.000 preservatius a l’any
2012 amb motiu del dia internacional de la Sida, i de la que vàrem sol·licitar pròrroga,
dir-vos que:
1.
Segons dades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya es
detecta un increment de la infecció del VIH per relacions sexuals no protegides entre
homes i en la població nouvinguda.
2.
Durant l'any 2011 s'han notificat 633 noves infeccions a Catalunya, una xifra
que es manté estable durant els darrers anys (684 l'any 2010). En aquests moments
les noves infeccions afecten majoritàriament la població entre 25 i 44 anys. La taxa
d'incidència actual és de 9,8 infeccions per cada 100.000 habitants.
3.
La principal via de transmissió entre els nous diagnosticats és la sexual, amb
un 86,9% dels casos (el 61% en relacions homosexuals i el 25,9% en relacions
heterosexuals), seguida de la via endovenosa, amb el 3,6% dels casos. Es per això
que la informació, la prevenció i concretament l’ús del preservatiu es converteixen en
les úniques eines que disposem per prevenir la infecció d’aquesta malaltia.
4.
Les activitats que s’organitzen a la ciutat al voltant del Dia Mundial de la Sida
tenen la finalitat de sensibilitzar i donar informació a la població sobre el VIH/Sida.
5.
Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de la Sida 2012, es van
encarregar a la empresa Ritelab un total de 21.600 preservatius, amb un cost total de
2.160,02 euros.
6.
15.000 van ser distribuïts a les activitats de sensibilització i prevenció que es
van dur a terme a la ciutat i la resta es van distribuir als tallers d’educació sanitària i a
les consultes del Centre Jove.
7.
Es va encarregar a Gráficas San Sadurní la impressió de 15000 caixetes amb
un cost de 1502,82 euros.
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8.
Es va encarregar a Tallers Bellvitge la separació dels preservatius i la
col·locació individual a cada caixeta amb un import de 724,79 euros.
Els preservatius es van lliurar a les següents activitats :
•
Campanya de sensibilització als espais d’oci de la ciutat
Es va portar a terme el dissabte dia 1 de desembre coincidint amb el Dia Mundial de
la Sida.
L’activitat és va realitzar durant la tarda-nit al Centre Comercial Gran Via 2 i a la zona
de copes de la ciutat (districte del Centre) distribuint preservatius, llaços vermells,
material preventiu i informant sobre els dubtes que els i les joves poguessin plantejar.
Es va comptar amb la participació de 21 locals (bars musicals, restaurants i locals
d’oci nocturn) apart del Centre Comercial Gran Via2.
Es van repartir un total de 5700 preservatius.
•
Campanya de sensibilització a les entrades i sortides de metro
Durant el matí del divendres 30 de novembre, es va portar a terme una campanya de
sensibilització a les boques de metro de la ciutat a les parada de metro de Santa
Eulàlia, a la de Rambla Just Oliveres, a la de Collblanc i a la de Pubilla Cases. La
activitat la va coordinar l’ Assemblea Local de la Creu Roja.
Es van lliurar 8000 preservatius.

•

Campanya de sensibilització als poliesportius de la ciutat

a)

Actuacions als 9 poliesportius municipals (durant tota la setmana):

Repartiment de llacets vermells i preservatius als abonats/usuaris
Utilització de sotagots en els bars dels poliesportius municipals
Es van lliurar 150 preservatius a cada poliesportiu, en total 1350 preservatius.
b)
Actuació en els partits dels primers equips:
Repartiment de llacets i preservatius al públic en el moment d’entrar.
Entrada al camp dels jugadors del Basquet Masculí, lliga EBA amb el llacet
vermell i una pancarta.
9.
En el repartiment d’aquests 15000 preservatius van participar voluntaris de
l’Assemblea Local de la Creu Roja, voluntaris de Joves per la Igualtat i la Solidaritat,
personal de les competicions esportives i professionals del Centre Jove.
Atentament,”

35.- RGE núm.36287, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
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Cuantos gatos han sido capturados y esterilizados en el año 2012 por parte de clinica
veterinaria diagonal, alejandro calatayud ( centro veterinario navas), clinica veterinaria
sant josep, y vets in progress.”

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:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 36.287 i data 26 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el Ple del
dia 20 de setembre de 2013, en relació a la captura de gats al 2012, i de la que
vàrem sol·licitar pròrroga, dir-vos que l'aplicació dels serveis veterinaris contemplats a
la pregunta ha estat la següent:
•
Clínica veterinària Diagonal: 25 gats (12 mascles i 13 femelles).
•
Clínica veterinària Navas: 25 gats (14 mascles i 11 femelles).
•
Clínica veterinària Sant Francesc (NO Sant Josep): 25 gats (13 mascles i 12
femelles)
•
Clínica veterinària Can Dragó: 27 gats (12 mascles i 15 femelles)
Atentament,”
36.- RGE núm. 36288, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que Nexes interculturals de joves per europa realizo en 2012 un servicio
de asesoria especializada en movilidad internacional para jovenes solicitamos
conocer cuantas consultas de asesoramiento sobre intercambios juveniles, sobre
proyectos de cooperacion para el desarrollo sobre trabajo al extranjero, sobre
voluntariado europeo atendieron y cuantas actividades, acciones, y proyectos de
caracter formativo y divulgativo ( campañas, pblicaciones, cursos, seminarios,
jornadas informativas, visitas de estudio) llevaron a cabo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb el número 36288 de data 26 de juliol, i segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es va celebrar el dia 25 de juny de 2013, us informo del següent:
Atesa la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut, a l’article 3.2 de diu
literal: “Els poders públics de Catalunya han de promoure actuacions que afavoreixin
l’emancipació de les persones joves, per tal que puguin desenvolupar llur projecte de
vida i participar en igualtat de drets i deures en la vida social i cultural”, i a l’article 3.o)
diu literal: “Fomentar la mobilitat de les persones joves, especialment per Europa,
l’arc mediterrani, els territoris de parla catalana i les comunitats catalanes a l’exterior”.
Tanmateix, a l’article 37.1 a), de l’esmentada llei, diu literal: “Els equipaments i
serveis de la xarxa nacional d’emancipació juvenil tenen, entre d’altres, les funcions
següents: a) Oferir un servei integral d’informació, orientació, acompanyament i
assessorament a les persones joves”.
A l’Oficina Jove d’Emancipació s’ofereix el servei d’Assessorament especialitzat,
presencial i on line, en totes les qüestions relacionades amb la resolució de consultes
derivades de la mobilitat internacional per a joves: estudiar i treballar a l’estranger,
cooperació i participació en projectes europeus, beques i programes europeus,
pràctica d’idiomes; així com formacions especialitzades per impulsar activitats de
caràcter formatiu i divulgatiu en matèria de mobilitat internacional per a joves (tallers,
jornades informatives, etc).
Al 2012 els indicadors de resultat han estat els següents:
o
o
o
o

Total usuaris assessorament especialitzat: 116, distribuïts com segueix:
49,83% consultes sobre treballar a l’estranger.
23,10% consultes sobre voluntariat, participació i cooperació internacionals.
16,21% consultes sobre idiomes.
10,86% consultes sobre estudiar a l’estranger.

Total usuaris per desenvolupament de monogràfics i xerrades especialitzades:
109 usuaris i 12 accions, en temàtiques següents:
o
Treballar i estudiar a l’estranger.
o
Oportunitats d’estades a l’estranger.
o
Estratègies per a un projecte internacional.
o
Com afrontar els desafiaments comunicatius i reptes del xoc cultural en una
experiència de mobilitat internacional.
o
Intercanvis juvenils.
Accions de desenvolupament formatiu i divulgatiu per a entitats i col•lectius:
o
Col·laboracions amb l’Escola Oficial d’Idiomes de L’H.
o
Sessions formatives a professors i responsables d’IES (15) a la Jornada de
consellers escolars sobre projectes europeus i oportunitats de mobilitat internacional.
o
Recerca de recursos i materials Centre Europa Jove de Santa Coloma de
Gramenet; l’Espai Jove La Fontana, entre d’altres.
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Recerca i redacció de notícies de mobilitat internacional, per a joves, per la
seva inclusió al butlletí electrònic mensual.
Resto a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”
37.- RGE núm. 36289, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que el ADU encargó el 2012 a M.A.M.G. la realizacion de propuestas de
actuaciones urbanisticas solicitamos conocer motivos por los que se externalizó este
trabajo, que propuestas se realizaron y en que ha consistido este trabajo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 36289 i 36290 de data 26 de juliol de 2013 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin
contestades en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013,
s’adjunta un informe signat pel senyor A.N.O., Gerent de l’ADU.
Ben atentament,”
“Resposta a la pregunta formulada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya
el 26 de juliol de 2013.
Registre General d’entrada núm. 36289
Els centres comercials Gran Via-2 i IKEA van manifestar a l’Ajuntament la seva
voluntat d’ampliació de les seves instal·lacions al Districte Econòmic Gran Via
L’Hospitalet per a respondre a una demanda creixent dels seus usuaris.
Alhora, en funció de l’ interès creixent d’altres empreses per a instal·lar-se al nostre
terme municipal fou necessari procedir a la formulació de les propostes d’actuacions
urbanístiques pertinents, d’acord amb les competències estatutàries de l’ADU.
Per això, i atès que en aquest exercici no es va poder establir cap conveni de
col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya – amb participació
d’alumnes i professors - com en els anys precedents, no es va disposar dels mitjans
fins llavors habituals, es considerà convenient formalitzar un contracte menor de
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serveis d’assistència tècnica per a la realització de propostes d’actuacions
urbanístiques per a l’ampliació dels centres comercials, la ubicació de nous
equipaments comercials i estudi previ per a noves dependències municipals.
El contingut de l’assistència tècnica objecte del contracte menor de serveis va
consistir bàsicament en la realització d’unes propostes d’actuacions urbanístiques per
a l’ampliació dels Centres Comercials Gran Via-2 i IKEA, ubicats al Districte
Econòmic Gran Via L’Hospitalet, per a la ubicació de nous equipaments comercials –
com el del sector de l’antic cinema Òpera - i un estudi previ per a unes noves
dependències municipals., amb l’elaboració de la documentació tècnica corresponent
que resta a la seva disposició a les oficines de l’Agència de Desenvolupament Urbà.”

38.- RGE núm. 36290, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que se decidió participar y gastar 30800 € en el salon Meeting Point de
Barcelona el pasado octubre 2012, solicitamos conocer porque se decidió participar
en este salon, que objetivos se quisieron conseguir si hubo un stand municipal quien
estuvo en este estand, que se publicitó de nuestra ciudad, y que resultados se
obtuvieron de esa participacion.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 36289 i 36290 de data 26 de juliol de 2013 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin
contestades en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013,
s’adjunta un informe signat pel senyor A.N.O., Gerent de l’ADU.
Ben atentament,”
“Resposta a la pregunta formulada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya
el 26 de juliol de 2013.
Registre General d’entrada núm. 36290
En el decurs dels dies 17 a 21 d’octubre de 2012, es va celebrar al recinte de la Fira
de Barcelona el Saló “Barcelona Meeting Point 2012”, Saló Immobiliari Internacional,
que ha esdevingut un dels certàmens internacionals més importants del sector en
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qual s’exposen els projectes i actuacions urbanístiques a desenvolupar i en execució
així com un symposium de debat amb presència de reconeguts especialistes.
Des dels seus inicis, aquest Saló ha servit per a donar a conèixer, tant als
professionals com al gran públic, els plans, projectes i/o propostes urbanístiques
presentades per organismes i institucions públiques i privades, i particularment per
les administracions municipals del nostre entorn metropolità.
En funció d’això, es considerà adient la participació de l’Ajuntament - mitjançant l’ADU
- amb un stand al Saló “Barcelona Meeting Point 2012” conjuntament amb el Consorci
per a la Reforma de la Gran Via, constituït amb la Generalitat de Catalunya.
En aquesta edició es presentà, bàsicament, als inversors nacionals i internacionals la
realitat de l’actuació de l’Àrea Residencial Estratègica de La Remunta a L’Hospitalet,
emprant els medis més econòmics i efectius disponibles, de la mateixa manera que
s’ha fet en les altres participacions en les anteriors edicions d’aquest certamen
internacional.
Les despeses derivades de la presència institucional al Saló “Barcelona Meeting
Point 2012”, varen anar a càrrec de l’Ajuntament de l’Hospitalet i del Consorci per a la
Reforma de la Gran Via a parts iguals, havent estat atès l’stand per personal
d’ambdues administracions.”
39.- RGE núm. 36293, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que se adjudicó un contrato menor para la consultoría y asistencia
tecnica para el desarrollo y la articulación de un marco estrategico municipal
integrado para la ocupacion y la promocion economica local para el periodo 20122015 a la empresa Foro Sociedad y gesion publica S.L. Solicitamos conocer si ya se
ha elaborado ese marco estrategico, en que consisten sus lineas maestras y copia de
los documentos existentes a dia de hoy.”

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 36293 i data 26 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació al Marc
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Estratègic Municipal Integral per l’Ocupació i la Promoció Econòmica Local 20122015, l’informo:
Que aquest ha estat ja elaborat i va ser objecte d’aprovació per la Junta de Govern
Local d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el passat 26 de febrer de 2013, i és
fruït de la col·laboració que es va iniciar amb la signatura amb els agents socials de la
ciutat del conveni “Acord per l’ocupació i el desenvolupament econòmic local de
L’Hospitalet 2012-2015 (ACODELH)”, aprovat pel Ple municipal en sessió del 25 de
setembre de 2012.
Que dins de les línies principals del ACODELH, el Marc Estratègic implica la
realització diferents treballs d’anàlisi i estadística de l’entorn socioeconòmic, per la
fixació de les prioritats estratègiques de la ciutat amb la participació dels agents
socials i econòmics, i que resta a la seva disposició a la nostre àrea.
Atentament,”
40.- RGE núm. 36295, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Solicitamos copia del estudi ,determinació, qualificacions professionals – adequació,
infraestructures formatives ajuntament- encargado a Laudantis SL el pasado 2012.”

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 36295 i data 26 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació a l’estudi sobre
les qualificacions professionals i les especialitats formatives prioritàries, l’informo:
Que resta a la seva disposició a la nostre àrea, l’esmentat estudi, el qual va ser
subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb un import de 6.300,00 €, dins
de la convocatòria per als programes de desenvolupament Local, Resolució
EMO/1467/2011, de 8 de juny, publicada al DOGC número 5902, del 17 de juny de
2011.
Atentament,”
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41.- RGE núm. 36298, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que al sr. M.T.S. en el 2012 se le abonaron 6000 € por asesorar el
programa primavera de tapas y actualizacion de la guia “ assaborint L’Hospitalet”.
Solicitamos conocer porque se le abonaron en dos facturas separadas.”

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 36298 i data 26 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació a l’abonament
dels serveis d’assessorament al programa Primavera de Tapes, l’informo:
Que de conformitat amb la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovada pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l’Ajuntament va encarregar al Sr.
M.T.S. la realització de dues prestacions diferenciades i en fases temporals diferents,
l’assessorament i gestió de la Primera Edició de la “Primavera de Tapes”, en el marc
de les Festes de Primavera de la ciutat, i l’actualització digital de la guia gastronòmica
“Assaborint L’Hospitalet”.
Atentament,”
42.- RGE núm. 36299, de 26 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Atendiendo que el 2012 se financió un curso de desarrollo económico y local a la
Universidad Catolica boliviana San Pablo, solicitamos conocer si los 16.875€ se
abonaron al banco del beneficiario ( banco nacional de bolivia) o bien al banco
intermediario Wachovia Banc de Nueva York . En el ultimo caso, conocer los motivos
por los que se abonaron por este banco.”

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
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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 36299 i data 26 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació a la financiació
d’un curs a la Universidad Católica Boliviana San Pablo, l’informo:
Que l’Ajuntament no va finançar l’esmentat curs, i que aquest forma part del projecte
que va aprovar la Comissió de les Comunitats Europees “Desenvolupament Local i
emigració a Llatinoamèrica – EMIDEL –” presentat a la convocatòria del Programa
URB-AL III i aprovat al Ple Municipal, en sessió del 25 de novembre de 2008.
L’operació d’abonament efectuat per la Tresoreria Municipal dels 16.900,00 € (els
16.875,00 € de la prestació, més 15,00 € corresponent a la comissió no
transfronterera i 10,00 € de comissió per tèlex) es va efectuar a l’entitat que el
proveïdor, la Universitat boliviana, ens va facilitar, (dades que consten també a la
documentació municipal). Si l’operativa bancària amb Bolívia necessita d’un altre
banc intermedi, és una qüestió que no afecta a aquest Ajuntament.
Atentament,”
43.- RGE núm. 36634, de 30 de juliol de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Con ánimo de verificar las informaciones dirigidas a los miembros de este consistorio,
a este concejal le interesa saber:
1. ¿Es cierto que el 15 de diciembre de 2011 se presentó con número de registro de
entrada de alcaldía 3129 un escrito donde se denunciaban diferentes hechos
relacionados con la 2ª Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento?
2. ¿Es cierto que en dicho escrito (3129) se pone en conocimiento de la Alcaldesa
un fraude a la Seguridad Social?
3. ¿Es cierto que el 16 de julio de 2012 se presenta en el Registro General del
Ayuntamiento con número 31650 una certificación de declaraciones de
incompatibilidad y actividades de bienes y derechos patrimoniales?
4. ¿Es cierto que el 31 de octubre de 2012 se presenta en el Registro General del
Ayuntamiento con número 47393 un escrito denunciando que se falseó por parte
de la 2ª Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento su Declaración en el Registro
de Intereses?
5. ¿Ante estas informaciones y, en caso de no ser ciertas, piensa el Ayuntamiento
tomar algún tipo de medida para defender su honor?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 36634 de data 30 de juliol de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, us informo del següent:
Resposta a la 1a pregunta
Si es cert.
Resposta a la 2a pregunta
L’escrit conté una relat de diferents fets amb un seguit d’apreciacions personals del
Sr. P.P. que en cap cas qualifica com a frau a la seguretat socials i que li va ser
respost per escrit del gabinet d’alcaldia de 9 de gener de 2012, registrat de sortida el
dia 10 de gener amb el núm. 0011.
Resposta a la 3a pregunta
L’escrit de 16 de juliol de 2012 amb núm. de registre d’entrada 31650 consisteix en
una petició del Sr. P.P. en la qual demana el lliurament d’una còpia de les
declaracions de causes de incompatibilitat i activitats, i de béns i drets patrimonials
fetes per la Regidora Sra. Mercé Perea amb motiu de la seva pressa de possessió.
Aquest escrit va ser contestat el dia 26 de juliol de 2012 adjuntant les certificacions
expedides per la Vicesecretària de l’Ajuntament de conformitat amb l’art. 52 del vigent
Reglament de Govern i Administració d’aquest ajuntament, publicat en el BOP de 12
de gener de 2012.
Resposta a la 4 pregunta
L’escrit de 31 d’octubre de 2012 en relació a la certificació de béns que li va ser
lliurada com a resposta a l’escrit de 16 de juliol anterior posa de relleu l’existència
d’una falsedat en la declaració de béns de la Sra. Mercè Perea. Aquesta qualificació
és del tot improcedent , i així es pot qualificar, quan el que anomena falsedat en el
seu escrit el Sr. P.P. no és més que una errada material que consistia en que un
coeficient de propietat d’un bé que figurava en la declaració de la Sra. Perea es feia
constar com del 50 % quan havia de ser del 100%. Aquesta errada material va ser
objecte de l’oportuna correcció.
Resposta a la 5a pregunta
El dret a l’honor és un dret reconegut en la Constitució com a dret personal, i com tal
dret fonamental de la persona no pot ser exercit per quelcom aliè a aquella que s’ha
vist perjudicada en el seu honor.
Ben atentament,”
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44.- RGE núm. 39470, de 3 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
El pasado mes de febrero se aprobó en pleno una moción presentada por nuestro
grupo municipal sobre la retransmisión de los Plenos en el Digital LH.
Al respecto solicitamos conocer que gestiones se han hecho al respecto y cuando se
tiene previsto empezar a emitir.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 39470 i data 3 de setembre de 2013, i que 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 20 de setembre de 2013, en relació a:
“El pasado mes de febrero se aprobó en pleno una moción presentada por nuestro
grupo municipal sobre la retransmisión de los Plenos en el Digital LH.
Al respecto solicitamos conocer que gestiones se han hecho al respecto y cuando se
tiene previsto empezar a emitir.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
45.- RGE núm. 39472, de 3 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Respecto a la camara de videovigilancia que han instalado en c. Occidente con
Progreso solicitamos conocer cual es la finalidad de su colocación.”

…/…

226

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 39472 i de data 03/09/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “Respecto a la camara de
videovigilancia que se ha instalado en c. Occidente....”
Resposta:
Dicha camara se incluye dentro del nuevo sistema de videovigilancia de 32 camaras
instaladas por toda la ciudad, y como su nombre indica su finalidad es ofrecer una
visión de vigilancia y control de diferentes puntos de la ciudad para detectar y
prevenir infracciones de todo tipo.
Ben atentament,”
46.- RGE núm. 39474, de 3 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Según comentan vecinos de la zona el ascensor de Av. Josep Tarradellas junto a la
estación de Renfe, que comunica el barrio centro con Can Serra, ha estado unas
cuatro semanas sin funcionar.
Al respecto solicitamos conocer que tipo de avería tenía y por que se tardó tanto en
reparar.”

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 39.474 i data 3 de setembre de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 20 de setembre de 2013, en relació amb
l’avaria de l’ascensor d’av. Josep Tarradellas al costat de las Renfe, us comunico que
un cop constatada l’avaria de l’aquest ascensor, i després de valorar que es tractava
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d’un element que afectava la seguretat de la instal·lació, es va procedir al seu
tancament. Degut a motius aliens a aquest Ajuntament, no es va poder posar en
marxa l’ascensor fins el proppassat 4 de setembre.”
47.- RGE núm. 39475, de 3 setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
La Asociación Ani Benavent de nuestra ciudad el pasado mes de julio solicitaron
permiso de ocupación de la vía pública para hacer una recogida de alimentos en
varios sitios de nuestra ciudad. Según nos comentan, se les avisó con 24 horas de
antelación que no se les daba tal permiso y no se les dió explicación motivada
alguna.
Al respecto solicitamos conocer los motivos por los que no se les concedió la
oportuna licencia.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 39475 i de data 26/07/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “La asociacion Ani Benavent de
nuestra ciuadad el pasado mes de Julio solicitaron ......
Resposta:
Informar-vos que el criteri per atorgar els permisos oportuns sobre la recollida
d’aliments al carrer, tractant-se d’un tema tant delicat en controlar la qualitat i les
condicions higièniques oportunes al ser productes amb caducitat; es realitzar-ho a
traves de les associacions que normalment es dedicant a aquest aspecte, tal com
Creu Roja, Càritas, o l’Església, que ja compten amb molta experiència en aquest
àmbit.
Ben atentament,”
48.- RGE núm. 39773, de 4 de setembre de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
En los alrededores del Mercado de Collblanc, incluida la c. Progreso, durante todo el
día un individuo entra en los establecimientos de la zona solicitando limosna a
dependientes y clientes. Dadas las quejas de éstos, debido a la actitud que
manifiesta, que incluso les increpar, ruego la oportuna vigilancia y localización de
esta persona y acción adecuada para corregir en la manera de lo posible esta
situación y dar respuesta a las quejas de estas personas.
Indicar que ayer sobre las 18.30 de la tarde tuvo que ser requerida una patrulla de los
Mossos d’Esquadra por causar molestias dentro de la cafetería situada en C.
Progreso frente número 33, que seguramente identificaría a este ciudadano.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 39773 i de data 04/09/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “En los alrededores del Mercado
de Collblanc, incluida la C. Progreso durante todo el dia un individuo entra en los
establecimientos de la zona solicitando limosna a dependientes y clientes. Dadas las
quejas de éstos....”
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar aquesta informació.
Ben atentament,”
49.- RGE núm. 39774, de 4 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Solicitamos conocer si los tarjetones comunicando actos de las entidades de la
ciudad, y que llevan el logotipo municipal, son pagados por las entidades en cuestión
o por el Ayuntamiento.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 39774 de data 4 de setembre de 2013 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació a “conèixer si
els targetons comunicant actes de les entitats de la ciutat i que porten el logotip
municipal, són pagats per les entitats en qüestió o per l’Ajuntament.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat per la
senyora Begoña Baldó, Cap del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 4 de setembre
d’enguany, per la regidora del grup municipal del PPC, senyora Sònia Esplugas
González, pel que fa a la pregunta amb número de registre 1449, en què sol•licita
conèixer si els targetons que comuniquen actes de les entitats de la ciutat i que
porten el logotip municipal, els paguen les entitats o l’Ajuntament.
En el cas d’actes en què col·labori l’Ajuntament, la despesa econòmica de la
producció de les invitacions s’assumeix mitjançant concurs públic anyal, per a la
contractació del servei d’impressió i manipulat del material gràfic comunicacional i
publicitari d’aquest Ajuntament, i adjudicat a l’empresa Gràfiques San Sadurní, SLU.
A partir del mes de maig d’aquest any, entre les mesures de racionalització i estalvi
econòmic, es va establir que prioritàriament les invitacions a actes organitzats per
l’Ajuntament es farien únicament en format electrònic.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”
50.- RGE núm. 40143, de 9 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de setembre de 2013.
De acuerdo con la respuesta del Gabinete de Alcaldía con registro de salida 0011 de
10 de enero de 2012 en la que se afirma que se pedirá un informe vinculante a la
Tesorería General de la Seguridad Social para aclarar si uno de los miembros del
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Gobierno Municipal ha cometido el fraude del que se le acusa, a este concejal le
interesa saber:
1. Desde Alcaldía se pidió realmente ese informe?
2. En caso afirmativo, solicitamos copia de dicho informe.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 40143 de data 9 de setembre de 2013 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, us informo del següent:
Des de l’alcaldia no s’ha demanat aquest informe perquè, la persona afectada, la Sra.
Perea, va efectuar una consulta a la seguretat social, la qual li va respondre que quan
es tractava de membres d’una comunitat de béns no procedia la seva inclusió en el
règim d’autònoms de la seguretat social quan la seva activitat era la simple
administració dels béns de la comunitat, de conformitat amb l’art. 1.2.b) de la Llei
20/2007, d’11 de juliol.
Ben atentament,”
51.- RGE núm. 40181, de 9 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de setembre de 2013.
Dado que en el informe entregado a este Grupo político referente a Junta Local
Ampliada de Seguridad de fecha 17 de junio de 2013 en donde en la página primera
se indica la existencia de unos indicadores de seguridad de la ciudad que sirven para
analizar el estado de la seguridad en el municipio.
Solicito conocer la relación de esos indicadores de seguridad.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 40181 i de data 09/09/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “Dado que el informe entregado a
este grupo politico referente a la Junta Local Ampliada de Seguridad de fecha 17 de
junio en donde en la pagina primera se indica la existencia de unos indicadores de
seguridad de la ciudad......Solicito conocer la relacion de esos indicadores de
seguridad..”.
Resposta:
Respecto a los indicadores solicitados nombrados:
En la primera pagina del informe entregado, se menciona “.... les dades generals dels
diversos cossos policials que operen en el nostre municipi....” Algunas de estas cifras
son de uso confidencial con fines policiales y corresponden a los datos propios que
utilizan dichos cuerpos.
Por otro lado dichos indicadores se ofrecen en la parte correspondiente en dicho
informe a “XIFRES POLICIALS” donde se relacionan datos facilitados por el
Departamento del interior de la Generalitat que ofrece la información sobre seguridad
en el periodo interanual.
Ben atentament,”
52.- RGE núm. 40182, de 9 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Respecte a potenciar els dispositius locals d’inclusió, aquesta Regidora i el seu Grup
Polític sol·licitem conèixer:
Si ja s’ha elaborat el mapa d’accions inclusives locals des de l’Oficina Tècnica
d’Inclusió.
-

Si s’ha completat l’Observatori de dades de vulnerabilitat social.

-

Si ens poden fer arribar la informació al respecte. ”

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
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d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 40.182 i data 9 de setembre de 2013 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació als
dispositius locals d’inclusió, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga per recavar la
informació.
Atentament,”

53.- RGE núm. 40183, de 9 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de setembre de 2013.
Respecte a les rulots de ciutadans rumanos acampats a prop de Bellvitge, entre
l’hotel Hesperia i el descampat del carrer Campoamor, aquesta Regidora i el seu
Grup Polític sol·licitem conèixer:
-

Si es pensa prendre alguna mesura al respecte.

Si aquest ciutadans no tenen les mateixes deures i obligacions respecte els
ciutadans que paguen els seus impostos a la ciutat.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 40183 i de data 09/09/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “Respecte a les rulots de
ciutadans rumanos acampats a prop de Bellvitge, entre l’Hotel Hesperia i el
descampat de Campoamor, ....”
Resposta:
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S’han produït fets puntuals sobretot a principi de l’estiu. Així es pot confirmar per el
servei de seguretat de l’Hotel Hesperia. A partir de la detecció de la seva presencia
es van realitzar diferents actuacions per part de GU: control diari a la zona, correcció
d’anomalies, identificació i comprovació de les persones i vehicles. L’únic lloc en el
que es va localitzar material destinat a la pernoctació va estar la part de darrere del
Poliesportiu i amb col·laboració amb Fomento es van retirar tot per evitar els fets
esmentats.
Ben atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma
6 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 12 de
setembre de 2013 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 40494, de 12 de setembre de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
20-9-2013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atesa la informació que el senyor P.P.C. ha fet arribar a tots els grups
municipals a través de la qual acusa a la segona tinenta d’alcalde i regidora de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Generals de cometre certs actes fraudulents amb la Seguretat
Social i l’Agència Tributària, entre d’altres.
-

Atès que entre aquestes acusacions ens trobem el següent:

1.
Una suposada adjudicació fraudulenta del concurs públic d’assegurances
realitzat a La Farga de l’Hospitalet el 15 juliol de 2010.
2.
Un suposat frau a la Seguretat Social al no estar donada d’alta en el Règim
d’Autònoms com a membre de la Comunitat de Bens que gestiona la seva empresa
familiar.
3.
Un suposat frau al Padró Municipal al falsejar les seves dades tot fent constar
com domicili habitual una altra adreça de la real.
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4.
Un suposada declaració falsa del Registre d’Interessos a la Corporació
Municipal en el que es conté la declaració de béns patrimonials.
5.
Un suposat frau a l’agència Tributària al beneficiar-se d’una bonificació que no
li correspon i al tenir constituïda una empresa fantasma.
.- Ateses aquestes greus acusacions vers un càrrec públic d’aquest consistori, quines
són les accions que pensa dur a terme l’Alcaldia?
PREGUNTES
.- S’ha dut a terme una investigació per tal de contrastar aquestes greus acusacions?
.- Si és que si, i donat que aquesta informació va ser enviada a tots els grups polítics
del consistori, es pensen donar a conèixer les conclusions als portaveus?
.- Si és que no s’ha fet cap investigació, quins són els motius?
.- Si finalment resultés que aquestes afirmacions són certes, en la seva totalitat o
parcialment, quines seran les accions que l’Alcaldia durà a terme?”

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
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 40.494 de data 12 de setembre de 2013 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 20 de setembre, us informo el següent:
L’Alcaldia va demanar de la Vicesecretària de l’Ajuntament, que en aquelles dates,
era la Secretaria del Consell d’Administració de La Farga, la informació relativa a
l’adjudicació del concurs d’assegurances d’aquesta societat municipal, de la
recopilació d’aquestes dades es va posar de manifest, la correcció del procediment i
que el Sr. P.P. com a licitador del concurs va presentar en data 9 de agost de 2010,
recurs contra l’adjudicació del contracte d’assegurances, que havia acordat el Consell
d’Administració de la Farga en sessió de 15 de juny de 2010. Aquest recurs li va ser
desestimat i el Sr. P. continua amb les seves afirmacions d’existència d’irregularitats
en el procediment d’adjudicació, si bé no consta que hagi presentat cap recurs que
tingui per objecte l’examen pels tribunals del que gratuïtament qualifica com a
il·legals.
En relació a la resta de les afirmacions que afecten a l’esfera personal de la Sra.
Perea o la seva família en relació a possibles irregularitats envers hisenda i la
seguretat social, aquesta Alcaldia a la vista de l’afirmació del Sr. P.P. que ell ja ha
presentat denúncia davant aquests organismes, entén que no disposa de
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competència alguna en relació a aquests fets, i així li va fer saber en l’escrit de 31 de
juliol de 2013 que dona resposta al que va presentar el 26 de juliol de 2013.
Ben atentament,”
2.- RGE núm. 40495, de 12 de setembre de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
20-9-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer San Roc amb passatge Piera s’ha observat una plaga
d’escarabats al clavegueram.
Vist que aquests insectes es fiquen a les vivendes del veïnat provocant
nombroses molèsties.
Atès que la presència d’aquests insectes són un símbol de manca d’higiene
que perjudica la imatge i la qualitat de vida de la nostra ciutat.
PREGUNTA
Quines mesures pensa dur a terme l’Ajuntament per tal d’eliminar la plaga
d’escarabats?
Quan la pensa dur a terme?
Si no es pensa dur a terme cap acció, per quin motiu?
Existeix cap protocol d’actuació per tal d’evitar el naixement de noves
plagues?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Família, Sra. M. Dolors Fernández Bosch,
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 40.495 i data 12 de setembre de 2013, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació a
l’observació d’una plaga d’escarabats al carrer Sant Roc amb passatge Piera, dir-vos
que es necessari sol·licitar pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”
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3.- RGE núm. 40496, de 12 de setembre de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
20-9-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el Ple del dia 23/7/2013 varem presentar una pregunta sobre el bar
ubicat al carrer Joncs número 6, destacant que amb el trasllat de la ubicació de la
terrassa, i degut a aquesta nova ubicació, es trepitja la gespa de la zona enjardinada,
la qual cosa fa que la zona trepitjada quedi malmesa.
Atès que en la contestació donada a la mateixa, se’ns parla d’ubicació, tot i que el
problema es originat per els cambrers que travessant la zona enjardinada destrossen
la gespa.
PREGUNTA
.-Donat que, tot i la ubicació que es considera adient per la terrassa, el problema
continua essent la falta de civisme al trepitjar els cambrers la gespa i malbaratar-la de
forma continuada. Es pensa fer alguna acció dissuasòria per tal que es protegeixi la
zona enjardinada i la gespa?
.- Si és que si, quan serà? Si és que no, per quin motiu?
.- Sol·licitem que es facin accions encaminades a protegir les zones verdes, posant
les sancions adients si s’escau.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 40496 i de data 12/09/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “... pregunta sobre el bar ubicat al
carrer Joncs numero 6, que amb el trasllat de la ubicació de la terrassa, i degut a
aquesta nova ubicació......” el problema continua sent la falta de civisme al trepitjar
els cambrers la gespa i malbaratar-la.....
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Es pensa fer alguna acció dissuasòria per tal protegir la zona.......
Resposta:
El servei de GU no ha rebut cap queixa expressa sobre aquest tema. Les úniques
intervencions realitzades en aquest punt han esta en matèria de vetlladors i per
corregir o denunciar anomalies. Els agents de la zona han parlat amb el propietari del
bar sobre aquest comportament d’aquestes queixes i la possible actuació d’ofici en
cas de ser detectada, advertint de la seva sanció.
Ben atentament,”

4.- RGE núm. 40497, de 12 de setembre de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
20-9-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el Passeig de l’Ermita al barri de Bellvitge en el darrers mesos està patint
actes de vandalisme amb deteriorament del mobiliari urbà, l’aparició desmesurada e
intensiva de pintades i graffitis i també al carrer la de carretons metàl·lics utilitzats per
un col·lectiu de persones que sobre ocupen habitatges i altells de l’entorn dedicats a
espais comercials.
PREGUNTA
A efectes d’evitar la degradació progressiva d’aquest espai urbà, es pensen realitzar
mesures d’algun tipus per evitar aquesta anormal situació?
En cas negatiu, per quina raó?
En cas afirmatiu, quines i quan es portaran a terme?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de les respostes per escrit, efectuades pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles i pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
Alfons Bonals Florit, que literalment diuen:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 40.497 i data 12 de setembre de 2013, 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 20 de setembre de 2013, en relació amb la
degradació de l’espai urbà al Passeig de l’Ermita, us comunico que no tenim
coneixement d’un augment de grafits ni destrosses de mobiliari en aquesta zona.”
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 40497 i de data 12/09/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “... Atès que en el Passeig de
l’Ermita al barri de Bellvitge en els darrers mesos està patint actes de vandalisme
amb deteriorament del mobiliari urbà. .... A efectes d’evitar la degradació progressiva
d’aquest espai urbà es pensen realitzar mesures d’algun tipus per evitar anormal.......”
Resposta:
Durant aquest any no s’han rebut trucades per grafitis, actes vandàlics i danys a la
propietat publica al carrer Ermita. Els agents de la zona a partir de la seva presència
diària i davant la detecció d’aquestes accions actuen d’ofici denunciant i/o corregint.
Els responsables de GU de la zona han parlat amb els centres educatius del voltant
ja que molts alumnes poden realitzar el seu descans fora de les instal·lacions. Es
important que els centres col•laborin en consciencià en els joves de fer un bon ús del
mobiliari urbà.
També es fan les comunicacions pertinents als diferents departaments de
l’Ajuntament davant la detecció de mobiliari urbà deteriorat que pugui suposar un
perill per la resta d’usuaris.
Per altra banda tant punt es detecta la presència de carretons, es retiren de la via
pública amb la col·laboració de Foment.
Respecte al col·lectiu de persones sobre ocupant altells fins el moment nomes s’ha
detectat un cas que es va treballar i va quedar corregit.
Ben atentament,”
5.- RGE núm. 40498, de 12 de setembre de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
20-9-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Atès que en l’espai de parc ubicant entre l’Hotel Hesperia i l’Ermita de Bellvitge durant
aquest estiu s’ha observat un grup de persones que acampen i passen nit en aquest
entorn tot generant sensació d’inseguretat en les persones veïnes que transiten per
aquest entorn.
PREGUNTA
Es pensa realitzar cap mesura per evitar que aquestes persones continuen
acampant?
En cas negatiu, per quina raó?
En cas positiu, quines i quan s’aplicaran?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 40498 i de data 12/09/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “...Atès que a l’espai ubicat entre
l’Hotel Hesperia i l’Ermita de Bellvitge durant aquest estiu s’ha observat un grup de
persones que acampen i passen nit en aquest entorn tot generant sensació
d’inseguretat en les persones veïnes que transiten per aquest entorn..... Es pensa
realitzar cap mesura per evitar aquestes persones......
Resposta:
En cap moment s’ha produït acampades sinó que han estat fets puntuals sobretot a
principi de l’estiu. Així es pot confirmar per el servei de seguretat de l’Hotel Hesperia.
A partir de la detecció de la seva presencia es van realitzar diferents actuacions per
part de GU: control diari a la zona, correcció d’anomalies, identificació i comprovació
de les persones i vehicles. L’únic lloc en el que es va localitzar material destinat a la
pernoctació va estar la part de darrere del Poliesportiu i amb col·laboració amb
Fomento es va retirar tot per evitar aquests fets.
Ben atentament,”
6.- RGE núm. 40500, de 12 de setembre de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
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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
20-9-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que els veïns que viuen al Gornal es queixen de l’existència d’escarabats
al barri.
Vist que aquests escarabats surten del clavegueram.
Atès que aquests insectes es fiquen als pisos del veïnat on poden posar ous i
estendre la plaga.
Vist que la presència d’aquests insectes és molt molesta i antihigiènica.
Atès que aquest problema l’hem observat a tot el barri però, especialment, al
carrer dels Joncs.
PREGUNTES
.- Quines mesures pensa dur a terme l’Ajuntament per tal d’eliminar la plaga
d’escarabats que afecta al barri del Gornal?
.- Quan la pensa dur a terme?
.- Si no es pensa dur a terme cap acció, per quin motiu?
.- Existeix cap protocol d’actuació per tal d’evitar el naixement de noves plagues?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch,
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 40.500 i data 12 de setembre de 2013, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en relació a
l’existència d’escarabats al barri del Gornal, dir-vos que es necessari sol·licitar
pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs hem acabat tot l’Ordre del Dia, queda l’apartat de Precs i Preguntes,
Sr.del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. El día 11 de septiembre por la tarde, en un tramo de nuestra
ciudad, transcurrió una parte de la cadena independentista, muchos mozos de
escuadra fueron destinados a cubrir la seguridad particular de ese acto y, por tanto,
había menos mozos de escuadra para garantizar la seguridad colectiva de la ciudad y
quería preguntar si se tiene conocimiento, si esa disminución de efectivos de
seguridad en la ciudad, ha afectado de alguna manera a la seguridad en nuestra
ciudad. Y pongo un ejemplo, a 100 metros de esa cadena independentista estaba
siendo atracado un establecimiento en la calle Pujós número 9, con un encapuchado
y una pistola, entonces yo no sé si usted tiene constancia de que, aparte de ese
atraco a 100 metros de esa cadena humanitaria, perdón, cadena independentista,
pues si ha sufrido también algún tipo de altercado en nuestra ciudad. Retiro lo de
humanitaria y pongo tres veces lo de independentista.

SRA. ALCALDESSA
Sí, un segon, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Només és per una qüestió d’ordre en el redactat de l’Ordre
del Dia, perquè nosaltres tenim una moció sobre el tema del canvi de nom del
districte de Santa Eulàlia, la tenim sobre la taula, és a dir, no està reflectida a l’Ordre
del Dia, la moció la mantenim sobre la taula i és aquesta qüestió i la volem reflectir,
perquè li quedi constància als regidors que aquesta moció encara continua viva i
estem a l’espera de la resolució que adopti el Consell de Districte que encara no s’ha
celebrat.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, per tant, és simplement a títol informatiu més que una pregunta, no? la seva
intervenció és més a títol informatiu o de recordatori per tots els membres del
consistori, més que una pregunta al govern. Respecte de la pregunta del Sr. del Río,
Sr. Bonals.

…/…

242

SR. BONALS
Respecte de la pregunta que fa el portaveu del grup popular, jo el que li puc
manifestar és que l’11 de setembre, com va ser una obvietat, es va produir un acte
absolutament legal, absolutament democràtic, com va ser la cadena que es va fer a la
carretera de Collblanc, evidentment, com aquest acte era un acte que comportava,
doncs riscos, va ser un acte molt treballat, tant entre la guàrdia urbana com entre el
mossos d’esquadra, per garantir el dret de manifestació d’aquells ciutadans que el
van voler exercir. Evidentment això no va afectar al conjunt de la seguretat de la
ciutat, ara, evidentment com la seguretat absoluta no existeix, evidentment es
produeixen i es continuaran produint fets a la ciutat, però en cap cas, qualsevol fet
que es produeix a la ciutat era atribuïble a què la guàrdia urbana o els mossos
d’esquadra estiguessin a la cadena humana, perquè, en tot cas, els serveis de la
ciutat es van mantenir.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, dons aixecaríem la sessió.
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I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les catorze hores i deu minuts, del dia vint de setembre de dos mil
tretze, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

