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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2/2015
Data: vint-i-set de gener de dos mil quinze
Hora: 18.10h fins les 22.20h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Interventora General
Secretària General del Ple

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la Sessió
per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes relacionats a
l’Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 19 DE DESEMBRE DE 2014 I
EXTRAORDINÀRIA I URGENT QUE VA TENIR LLOC EL 19 DE GENER DE 2015.

SRA. ALCALDESSA
Bona tarda, comença el Ple, el primer Ple de l’any 2015, Ple ordinari del mes de
gener, bé, vam tenir un Ple extraordinari i urgent fa poquets dies, però aquest és el
primer Ple ordinari i li passo la paraula a la Sra. Secretària.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació als esborranys de les Actes corresponents
a les sessions ordinària del 19 de desembre de 2014 i extraordinària i urgent del 19
de gener de 2015, es pregunta si existeix alguna objecció i no assenyalant-se cap,
s'aproven dites Actes per unanimitat. En compliment de l'article 111.1 del DL 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, es transcriuran al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Secretària, abans de començar el Ple, a la Junta de Portaveus hem acordat
realitzar una Declaració Institucional de condemna als atemptats terroristes de Paris i
si vol fer lectura.

SRA. SECRETÀRIA
Declaració Institucional de condemna als atemptats terroristes de Paris dels passats
7 i 9 de gener de 2015.
Els recents assassinats, els passats 7 i 9 de gener, de membres de la redacció del
setmanari “Charlie Hebdo”, de clients d’un supermercat especialitzat en gastronomia
jueva, així com de policies, a la regió de París, han estat la darrera manifestació de la
violència terrorista gihadista a la Unió Europea.
Va ser un dia de molt dolor per als que creiem i defensem la convivència. Però per
sobre del patiment que causen els terroristes, aquests actes atroços reforcen el
nostre convenciment que hem de seguir treballant, si és possible amb més força, en
favor de la convivència i l'entesa.
La llibertat d’expressió i la llibertat, en el seu sentit més ampli, són avui més vives que
mai gràcies a la fraternitat, la solidaritat i l’afecte dels demòcrates de tot el món.
Som conscients que les ideologies que justifiquen la violència per imposar-se -siguin
de fonament religiós o polític- representen una amenaça contra les societats, contra
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el dret a la vida i contra la llibertat dels ciutadans i ciutadanes que volen viure en una
democràcia oberta i plural.
Es per això que rebutgem aquelles expressions de fanatisme violent i extremista, que
el que pretén és imposar el terror i fer que els demòcrates abandonem el camí de la
pau i la tolerància.
La Unió europea és un espai de pau, democràcia i llibertat que treballarà sempre
contra les violències i els sectarismes.
El gihadisme radical i violent ofega a moltes societats arreu del món, no només a
Europa, i representa una greu amenaça contra la pau internacional.
La utilització de la violència amb finalitats polítiques constitueix una fractura en el
model de la convivència del que ens hem dotat i dinamita el desenvolupament de
l’activitat del servei públic en el marc del ple respecte a la llibertat i la democràcia en
que han de transcórrer.

Dit això, som plenament conscients que els valors que representa la democràcia, la
llibertat, la justícia social , la fraternitat i la solidaritat prevaldran sobre el fanatisme i el
terrorisme gihadista.
Per finalitzar, a Espanya, tristament, també coneixem els efectes de l'estrip que
produeixen els terrorismes. També el gihadista. Coneixem com les víctimes dels
terrorismes i llur entorn són l’expressió personal i més propera d’aquesta xacra de
terror i fanatisme. Des dels poders públics s’han d’assumir mesures que expressin el
reconeixement, el recolzament i la justícia deguts i transmetin la deslegitimació de la
violència.
Per tots els motius anteriorment esmentats, els grups municipals representats a
l’Ajuntament de L’Hospitalet, reunits en Ple
Manifestem:
La nostra més rotunda condemna a l’atemptat terrorista perpetrat el passat 7 de
gener de 2015 a París i als assassinats posteriors del dia 9.
Que la violació dels drets essencials com la vida, la integritat física o psíquica i la
llibertat d’expressió són violacions greus que atempten contra les llibertats individuals
i més fonamentals de les persones i no han de tenir cabuda en la societat.
Expressar el suport als governs dels Estats de la Unió Europea per a treballar
conjuntament en la lluita contra els terrorismes. Una amenaça comuna sobre la qual
tots els Estats han de cooperar.
L’Adhesió del nostre Ajuntament al Dia Europeu en Record de les Víctimes del
Terrorisme, que es commemora cada 11 de març.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, i ara passaríem a l’Ordre del Dia ordinari.

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per al posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Del punt número 1 i del 2 ens donem per assabentats i ens
abstenim del 3, del 4 i del 5.

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

SR. SALMERÓN
Gràcies. Ens donem per assabentats de l’1 i el 2 i votem favorablement en el 3, 4 i 5.
Sobre el número 4, com saben, és la desafectació dels terrenys del carrer Alhambra,
per a la cessió dels terrenys per construir el CAP de Santa Eulàlia, celebrem que
vingui aquest dictamen i avui en definitiva, doncs posem definitivament segurament el
comptador a zero perquè la Generalitat faci efectiu el seu compromís de construir el
CAP de Santa Eulàlia, el nou CAP de Santa Eulàlia i, per tant, fer realitat el
compromís que fa temps que té adquirit amb aquesta ciutat, per tant, avui posem el
comptador a zero i esperem a veure el que triga la Generalitat en fer el nou CAP.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
A favor dels cinc dictàmens i posar sobre la taula també que el dictamen número 4 és
possible gràcies al trasllat de l’escola d’adults a un nou edifici, ara ja fa un temps, i
per tant, són notícia bona rere notícia bona i esperem que la Generalitat, doncs
compleixi amb els terminis.

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

SR. MONRÓS
Sí, Convergència i Unió ens donem per assabentats de l’1 i el 2, votem favorable al 3
i al 4 i ens abstenim del punt cinquè.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Ens donem per assabentats de l’1 i el 2, abstenció en el 3
i a favor del 4 i del 5.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passaríem a la Comissió d’Espai Públic.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DEL
REGIDOR PRESIDENT DEL DISTRICTE I NÚM. 10105/2014, DE 22 DE
DESEMBRE, RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL DEL
CONSELL DE DISTRICTE I (EL CENTRE, SANT JOSEP I SANFELIU).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
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ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de conformitat
amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013, és a dir, el dia
següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 26 de febrer de 2013 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret núm. 2271 de 13 de març de 2013, va nomenar, els
Presidents, Vicepresidents, Secretaris i Membres de la Corporació que formaran part
dels diferents Consells dels Districtes de la ciutat.
ATÈS que per Resolució del Regidor President del Districte I núm. 2971/2013 de 16
d’abril es va determinar la composició nominal del Consell de Districte I (El Centre,
Sant Josep i Sanfeliu).
ATÊS que en data 20 de novembre de 2014, el Grup Polític Municipal de CIU va
presentar un escrit per mitjà del qual disposava el canvi de representant d’aquest
Grup Polític Municipal, al Consell de Districte.
VISTA la resolució del Resolució del Regidor President del Districte I núm.
10105/2014 de 22 de desembre, en la que es dóna per assabentat del canvi de vocal
del Grup Polític Municipal de CIU en el Consell de Districte I, i es determina la
composició nominal del Consell de Districte I.
ES DONA COMPTE AL PLE de la Resolució del Regidor President del Districte I
núm. 10105/2014 de 22 de desembre, relativa a la modificació de la composició
nominal del Consell de Districte I, i que és la següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sr. FRANCESC JOSEP
BELVER I VALLÉS
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL:. Sra. Mª MERCÈ PEREA CONILLAS
c) VOCALS DEL CONSELL:
a.

Regidor/a en representació del Grup del Partit dels Socialistes de
Catalunya, el Sr. Josep Mª Garcia Mompel.
b. Regidor/a en representació del Grup del Partit Popular de Catalunya, la
Sra. Elisabet Bas Pujol.
c. Regidor/a en representació del Grup de Convergència i Unió, el Sr. Jordi
Monrós i Ibàñez.
d. Regidor/a en representació del Grup d’Iniciativa Catalunya Verds-
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Esquerra Unida i Alternativa, el Sr. Lluís Esteve Garnés.
e. Regidor/a en representació del Grup de Plataforma per Catalunya, el Sr.
Daniel Ordóñez González.
• En representació de l’Associació de Veïns del Centre L’H, el Sr. Antonio
Bisbal Pascual
• En representació de l’Associació de Veïns de Sant Josep, el Sr. Manuel
Piñar López
• En representació de l’Associació de Veïns de Sanfeliu, el Sr. Pedro
Ignacio Ruiz-Peinado Garcia-Cervigón
• Representant del Consell Municipal de Serveis Socials la Sra. Dolores
Ruiz Carmona
• Representant del Consell Escolar Municipal la Sra. Alba Conesa Prunera
• 27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a terme
activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per l’assemblea
conforme preveu l’art. 34 als apartats 4.f) i 5 del Reglament.
ENTITAT 1. A.M.P.A BUSQUETS I PUNSET
REPRESENTANT: Sr. Juan Carlos Calderon Moya
ENTITAT 2. LA TALAIA ENTITATS PER A LES FESTES DEL CENTRE
REPRESENTANT: Sra. Maria Raventós Rosells
ENTITAT 3. FILLS DE LA FLAMA
REPRESENTANT: Sr. Benjamí Leyes Ausió
ENTITAT 4. ATENEU DE CULTURA POPULAR DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Félix Puig Carbonell
ENTITAT 5. CASINO DEL CENTRE
REPRESENTANT: Sr. Josep Miquel Goyta Vendrell
ENTITAT 6. COLLA DIABLES FOLCAT DIABÒLIC
REPRESENTANT: Sr. Albert Bascuñana i Blázquez
ENTITAT 7. GENT DE PAU
REPRESENTANT:Sr. Josep A. Ortega Alonso
ENTITAT 8. CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Antoni Monrós i Audí
ENTITAT 9. DONES DEL CENTRE
REPRESENTANT: Sra. Pepi Castro Rodríguez
ENTITAT 10. BASQUET CLUB TECLA SALA
REPRESENTANT: Sr. David Olucha Hernández
ENTITAT 11. ASSOC. GENT GRAN DE L’HOSPITALET
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REPRESENTANT: Sr. Jordi Simó Casals
ENTITAT 12. GRUP DE BOTIGUES CENTRE-SANT JOSEP
REPRESENTANT:Sra. Maite Campos Córdoba
ENTITAT 13. ESPLAI XIXELL
REPRESENTANT: Sr. Dani Salrach Ruiz
ENTITAT 14. SETMANA CANT CORAL DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Vicenç Adrubau Suñé
ENTITAT 15. AGRUPACIÓ VEÏNS BLOCS CIUTAT COMTAL
REPRESENTANT: Sra. Carme Hueso Brunet
ENTITAT 16. A.M.P.A. JOAN MARAGALL
REPRESENTANT: Sra. Mercedes Morales Rueda
ENTITAT 17. ASSOCIACIO DIABLES KABRA
REPRESENTANT: Sr. Marc Puigüelo Viñado
ENTITAT 18. COLLA INFANTIL DIABLES ESCOLA SANT JOSEP EL PI
REPRESENTANT: Sr. Javier Caviedes Garcia
ENTITAT 19. CLUB AEROMODELISME DELTA
REPRESENTANT: Sr. Jaume Leyes i Terrades
ENTITAT 20. CLUB ESPORTIU ALHEÑA
REPRESENTANT: Sra. Miriam Dominguez Torres
ENTITAT 21. JUBILATS I PENSIONISTES SANT JOSEP
REPRESENTANT: Sr. Justo Herrera Herrera
ENTITAT 22. ASSOC. CATALANA AMICS DELS BONSAIS
REPRESENTANT: Sr. Jordi Doménech Roma
ENTITAT 23. A.M.P.A. AUSIAS MARCH
REPRESENTANT: Sra. Nuria Alcocer Roca
ENTITAT 24. CLUB PETANCA SANFELIU
REPRESENTANT: Sr. Juan Navarro González
ENTITAT 25. SOCIETAT ORNITOLÒGICA DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Josep Miquel Badia Casas
ENTITAT 26. CLUB INF.JUV. SANFELIU-SANT ILDEFONS
REPRESENTANT: Sra. Antonia López Barba
ENTITAT 27. CENTRO CASTELLANO-LEONES DE L’HOSPITALET
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REPRESENTANT: Sr. Jesus Navarro Pedraz
•
5 membres designats entre veïns/es o entitats que porten a terme una
tasca significativa designats pel Regidor President del Districte per mitjà d’aquesta
resolució.
• - Marc Folch Manzanares
• - Pedro Carmona Jimenez
• - Angel Casamayor Soteras
• - Ladislao Girona Flores
- Anna Mª Gómez Lopez

DICTAMEN 2.PER DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE 30 DE DESEMBRE DE 2014, DE NOMENAMENT DELS
MEMBRES DEL CONSELL CONSULTIU I ASSESSOR DELS SERVEIS DE
COMUNICACIÓ MUNICIPALS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al
Ple de l’acord de Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2014, que literalment
diu:

“PROPOSTA D’ACORD RELATIVA AL NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL
CONSELL CONSULTIU I ASSESSOR DELS SERVEIS DE COMUNICACIÓ
MUNICIPALS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 28 de gener de
2014, va aprovar inicialment el reglament orgànic d’organització i funcionament dels
serveis de comunicació municipals de L’Hospitalet de Llobregat i que el Ple en sessió
ordinària de 27 de maig de 2014, va resoldre les al·legacions presentades i va
aprovar definitivament el reglament.
VIST que el reglament es va publicar al BOPB el 23 de juny de 2014 (publicat anunci
de rectificació l’11 de juliol de 2014) i va entrar en vigor el dia següent de la publicació
del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb la seva
disposició final, és a dir, el 24 de juny de 2014.
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ATÈS que el reglament, al seu article 7, preveu l’existència del Consell Consultiu i
Assessor i el Consell Executiu i de Programació, com a òrgans garants de la
participació dels grups socials i les entitats sense ànim de lucre més representatives
de la ciutat, així com de les formacions polítiques amb representació al consistori de
L’Hospitalet.
ATÈS que els articles 9 i següents del reglament regulen la composició i designació
dels membres del Consell Consultiu i Assessor.
VIST que l’article 9 estableix la composició del Consell Consultiu i Assessor, que
inclou el vicepresident al seu apartat B, i que segons l’apartat 3.b de l’article 10 del
referit reglament estableix que correspondrà la vicepresidència al vocal designat pel
segon grup municipal en nombre de membres que no formi part de l’equip de govern
municipal.
ATÈS que segons l’apartat c de l’article 8 formen part com a vocals un/a representant
de cadascun dels grups polítics municipals constituïts en el si de la Corporació
Municipal i que segons l’apartat 3.c de l’article 10 els representants dels diferents
grups polítics municipals no hauran d’ostentar necessàriament la condició de regidor.
VISTOS els escrits dels portaveus en els quals es designen els representants dels
diferents grups polítics municipals.
ATÈS que segons l’apartat c de l’article 9 formaran part com a vocals 10 membres
dels que integren el Plenari del Consell de Ciutat de L’Hospitalet, que de conformitat
amb l’article 10.3.d seran designats per acord del Plenari del Consell entre aquells
que no ostentin la condició de regidors.
VIST el certificat expedit per la secretària del Consell de Ciutat amb el vistiplau de la
presidència relatiu a l’acord de designació dels 10 representants.
ATÈS que també en formaran part com a vocals tres professionals acreditats en
l’àmbit de la comunicació general i/o local i que segons l’article 10.3.e, aquests seran
designats per acord de la Junta de Govern Local previ l’informe d’idoneïtat de la Junta
de Portaveus en atenció a la seva especial rellevància en l’àmbit de la comunicació
general i/o local.
VIST l’informe d’idoneïtat emès per la Junta de Portaveus el 19 de desembre de
2014.
ATÈS que l’article 11 preveu que la persona que desenvolupi el càrrec de secretari/a
del Consell serà el funcionari que es designi per acord de la Junta de Govern Local.
ATÈS que de conformitat amb l’article 10.1 del reglament d’organització i
funcionament dels serveis de comunicació municipals de L’Hospitalet de Llobregat, el
procediment de constitució del Consell Consultiu i Assessor es portarà a terme per
acord de la Junta de Govern Local que concretarà la composició del Consell a la vista
dels nomenaments efectuats.
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La Junta de Govern Local a proposta de l’Alcaldessa,
ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR com a membres del Consell Consultiu i Assessor dels serveis
de comunicació municipals, de conformitat amb l’article 9, les següents persones:

PRESIDENT
M. Mercè Perea i Conillas
VICEPRESIDENT
Sonia Esplugas González
SECRETARI
Laia Claverol Torres
VOCALS
Representants Grups polítics municipals
Pel Grup Polític Municipal del PSC
Carlos Garcia-Pastor Yuste
Pel Grup Polític Municipal del PP
Sonia Esplugas González
Pel Grup Polític Municipal de CiU
Francesc Cano i Castells
Pel
Grup
Polític
Municipal
Albert Cazalilla Rodriguez
d’ICVEUiA
Pel Grup Polític Municipal de PxC
Lluis Colominas Brunet
Representants Plenari Consell de Ciutat
Manuel Piñar López
Enric Roldan Bermejo
Merche Garcia Villatoro
Eloi Moliné Cortés
Carlos Borromeo Ballesteros
Joan Patón Mata
Agustín Fructuoso Fernández
Ferran Moreno Calvo
Amparo Muñoz
Eugenia Delgado
Professionals àmbit comunicació
Joan Trias Navarro
Albert Balanzà Prims
Soledad Dominguez
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord a la primera sessió del Ple que tingui
lloc.
TERCER.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal i notificar-ho a les
persones designades.”

DICTAMEN 3.PER
A
L’APROVACIÓ
DEL
PROTOCOL
ENTRE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I LA CAMBRA OFICIAL DE
COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA PER
IMPLEMENTAR UNA EINA DE COL·LABORACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC DE L’HOSPITALET.
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,
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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 l’Ajuntament de l’Hospitalet va iniciar a començaments de l'any 2013 el
procés participatiu “L’Hospitalet on”, que pretenia marcar les línies estratègiques de
transformació de la ciutat en l'horitzó de l'any 2025.
ATÈS que l'Ajuntament de l'Hospitalet considera necessària la col·laboració dels
agents privats per a la promoció de l'activitat econòmica al municipi.
ATES que la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona
ha manifestat la seva voluntat de col·laboració en el procés participatiu iniciat per
l'Ajuntament.
Vist l'informe de la Gerent Municipal de data 8 de gener de 2015.
Vist l'Informe de la Lletrada de l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament de data 8 de
gener de 2015.
VIST l’article 123 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local i a la vista
de les excepcions a la delegació de competències a favor de la Junta de Govern
Local previstes a l’apartat quart c) del Decret 9383/2011 de 12 de desembre.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el Protocol entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la
cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per
implementar una eina de col·laboració pel desenvolupament econòmic de l’Hospitalet,
que es transcriu a continuació:
MANIFESTEN QUE:
I.

L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat ha portat a terme el procés participatiu
“L’H on”, que marca les línies estratègiques de transformació de la ciutat i que
estableix com a línia d’actuació la creació d'un nou marc de col·laboració amb
els agents privats a fi de promoure l'activitat econòmica en el municipi.

II.

La Cambra de Comerç de Barcelona, a través de la seva delegació a
L’Hospitalet s’ha involucrat activament en el procés participatiu endegat per
l’Ajuntament i ha posat de manifest la seva voluntat de col·laboració en el
desenvolupament de diferents formes d'actuació, a partir de la seva experiència
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en projectes semblants i en la seva pròpia naturalesa de corporació de dret
públic al servei del desenvolupament econòmic i empresarial.
III. Amb aquesta voluntat la Cambra ha participat i ha treballat conjuntament amb
diferents membres de la taula econòmica del projecte “L’H on”, la qual cosa ha
servit per identificar diferents elements d’actuació que s'haurien de
desenvolupar.
IV. Entre d’altres, un dels objectius detectats ha estat la necessitat de posar en valor
l’oferta territorial i logística de L’Hospitalet, en un entorn urbanístic, econòmic i
social que faciliti la implantació de noves empreses i l’adequació i el creixement
de les ja existents, alhora que cal donar impuls i suport a l’emprenedor de noves
activitats.
V.

Per portar a terme aquest objectiu, ambdues parts consideren que la forma més
adequada és establir un mecanisme de gestió públic / privat que possibiliti la
interacció i l’apropament de l’administració a l’empresa, amb l’objectiu de facilitar
l’atenció a les necessitats del teixit empresarial de la mateixa manera que es fa
amb el ciutadà.

VI. La Cambra, en el desenvolupament de la seva activitat, ja porta a terme moltes
de les actuacions que s’haurien de desenvolupar tals com coadjuvar en el procés
de desenvolupament de la formació professional dual, col·laborant amb els
agents partícips del model i facilitant el procés de relació entre les empreses i
centres educatius o les actuacions per fer del territori de L’Hospitalet un entorn
atractiu per a la implantació d’inversions nacionals i internacionals a través d’un
programa de captació i acompanyament, i aprofitant la xarxa cameral
internacional.
VII. Per portar a terme aquest projecte, cal establir un procés de cooperació amb
altres entitats de la ciutat, així com amb els organismes d’àmbit metropolità i
definir el model de governança amb participació dels diferents agents públics i
privats.
VIII. L’Ajuntament de L’Hospitalet estima que la Cambra, per la seva pròpia
naturalesa i per l’experiència en projectes ja desenvolupats, és l’entitat més
adequada per liderar juntament amb l’Ajuntament de L’Hospitalet aquest projecte
de cooperació público-privat.
Per tant, atesa la confluència d’objectius i interessos entre ambdues parts, aquestes
acorden establir el PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ següent:
I.

L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i la Cambra expressen la seva voluntat
de col·laboració, dirigida a definir i implementar l'eina de gestió més adient per
identificar els recursos necessaris i estudiar l’estratègia per a la seva
implementació, aglutinant tots aquells serveis que s’estan oferint de forma
disseminada per cadascuna de les parts, així com per d’altres agents econòmics
amb incidència en l’entorn territorial de L’Hospitalet.
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II.

L’Ajuntament de L’Hospitalet manifesta la seva voluntat de que aquest procés
d’anàlisi i d’implementació sigui liderat per la Cambra de Comerç de Barcelona i
que compti amb la participació de tots els agents econòmics i empresarials de la
ciutat.

III. La Cambra de Comerç de Barcelona, a través d’aquest protocol de col·laboració
vol posar de manifest la seva voluntat d’aportar tots aquells serveis que
desenvolupa per tal que s’afavoreixi la racionalització de recursos i es pugui
donar una resposta eficient a les necessitats detectades.
IV. La concreció d’aquest protocol de col·laboració així com les obligacions que se’n
puguin derivar respecte de l’aplicació dels recursos econòmics i humans
necessaris per portar-lo a terme, es formalitzarà en un conveni, acord o
instrument jurídic adequat.
I en prova de conformitat signen aquest Protocol per duplicat exemplar en el lloc i
data indicats a l’encapçalament.

SEGON.- TRASLLADAR l'anterior acord a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació de Barcelona, a l'Alcaldia-Presidència, a la Gerència Municipal, a
la Secretaria General del Ple i Tècnica de la Junta de Govern i a l'Intervenció
General.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 4.PEL QUAL ES DESAFECTA I CONSTITUEIX UN DRET DE
SUPERFÍCIE A FAVOR DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, SOBRE EL
TERRENY DE 1.031,02 M2., SITUAT EN FRONT AL CARRER ALHAMBRA, NÚM.
20 I CARRER BACARDÍ, NÚMS. 19-21.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots
d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que la tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, mitjançant
Resolució número 9657/2013, de 9 de desembre, va resoldre, entre d’altres, instruir
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expedient per al canvi d’afectació de la finca situada en front al carrer Alhambra, núm.
20 i carrer Bacardí, núm. 19-21, qualificada com a bé de servei públic, per a
qualificar-la com a bé patrimonial, atès que s’ha de constituir un dret de superfície a
favor del Servei Català de la Salut, per a la construcció del centre d’atenció primària
Santa Eulàlia Nord, de l’Hospitalet.
Si bé en l’acord cinquè establia que l’acord de desafectació definitiu de la finca no
podia elevar-se al Ple de l’Ajuntament fins l’aprovació definitiva del Pla especial.
ATÈS que ha estat exposat al públic segons edicte en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de data 24 de desembre de 2013.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en data 12 de novembre de 2013, va aprovar
inicialment el “Pla especial per a la concreció dels paràmetres d’edificació d’un centre
d’assistència primària a Santa Eulàlia, en el qual es concreta la ubicació i la titularitat
d’aquest nou equipament, en compliment de l’article 67.1.d) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. I aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de
Barcelona l’1 d’octubre de 2014, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya el 17 de desembre de 2014.
ATÈS que el conveni de col·laboració entre el Departament de Salut, el Servei Català
de la Salut i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a la millora de la qualitat de
la xarxa sanitària de la Ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, signat el 19 de febrer de
2010, estableix en la clàusula tercera que l’Ajuntament de l’Hospitalet es compromet
a posar a disposició del CatSalut, mitjançant el títol jurídic que escaigui per a facilitar
la materialització de la inversió, els terrenys i els espais que essent de la seva
titularitat siguin necessaris per a la ubicació de les millores infraestructurals als
equipaments sanitaris del municipi, sigui en els supòsits relatius a la seva nova
construcció o sigui en els relatius a llur ampliació, d’acord amb el que disposa la
normativa vigent.
ATÈS que la cap de departament d’actuacions urbanístiques, en data 22 de
novembre de 2013, informa que el terreny destinat al centre d’assistència primària
esmentat ocupa una superfície total de 1.031,02 m2, amb la descripció següent:
Terreny situat en front al carrer Alhambra, núm. 20 i carrer Bacardí, núm. 19-21 de
l’Hospitalet de Llobregat. Ocupa una superfície de 1.031,02 m2. AFRONTA: al Nord,
amb la finca del carrer Alhambra, 18 i carrer Bacardí, 17; al Sud, amb la resta de la
finca matriu, destinada a equipament públic, i amb la finca del carrer Alhambra, 22; a
l’Est, amb el carrer Alhambra, amb la finca del carrer Alhambra, núm. 22 i amb resta
de la finca matriu destinada a equipaments públics; i a l’Oest, amb el carrer Bacardí.
Està qualificada com equipament comunitari (claus 7a i 7b).
UTM: 7296808DF2779E0001LF i part de la 7296809DF2779E0001TF.
Valoració actualitzada a efectes de l’inventari municipal: 405.397,06 €.
Càrregues: Gravada per la seva procedència amb una servitud de llum i de vistes en
una superfície de 3m x 3m en el seu límit amb la façana posterior de la parcel·la
edificada del carrer Alhambra, 22-34, registral 19.792.
Valoració servitud: 324,59 €.
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ATÈS que la cap de Servei de Salut informa que les condicions del dret de superfície
esmentat són:
a) Duració màxima: 75 anys.
b) A més del Cap, podran instal·lar-se serveis administratius que tinguin a veure amb
l’atenció primària o de l’àmbit de la salut.
c) Clàusula rescat, per la qual s’estableix un màxim de quatre anys per posar en
marxa l’equipament; en el cas contrari, quedaria sense efecte la cessió del dret de
superfície, revertint en favor de l’Ajuntament el dret cedit i les obres que es poguessin
haver fet sobre el solar.
ATÈS que la directora de Serveis d’Espais Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, en data
9 de gener 2015, informa que ‘àmbit del terreny destinat al CAP de Santa Eulàlia
Nord disposa de tots els serveis (aigua, llum i gas) i que la calçada està pavimentada
i les voreres encintades.
VIST l’informe emès per la cap de la secció de Patrimoni, Assegurances i
Responsabilitat Patrimonial en data 12 de gener de 2015.
ATÈS que la competència per aprovar la constitució del dret de superfície és del Ple
de l’Ajuntament, en tractar-se d’un gravamen i no haver estat delegat a la Comissió
de competències delegades del Ple ni a la Junta de Govern Local, segons
estableixen els articles 214.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 41.1 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
Primer.- Desafectar el terreny de 1.031,02 m2, situat amb front al carrer Alhambra,
núm. 20 i al carrer Bacardí, núm. 19-21, d’aquesta ciutat, del servei públic i qualificarlo com a bé patrimonial.
Segon.- Rectificar, consegüentment, l’inventari de béns i fer constar la seva nova
qualificació en el Registre de la Propietat, d’acord amb el que preveu l’article 26.1 del
Reglament del patrimoni dels ens locals.
Tercer.- Constituir un dret de superfície a favor del Servei Català de la Salut, sobre el
terreny de 1.031,02 m2, situat en front al carrer Alhambra, núm. 20 i carrer Bacardí,
núm. 19-21 de l’Hospitalet de Llobregat. AFRONTA: al Nord, amb la finca del carrer
Alhambra, 18 i carrer Bacardí, 17; al Sud, amb la resta de la finca matriu, destinada a
equipament públic, i amb la finca del carrer Alhambra, 22; a l’Est, amb el carrer
Alhambra, amb la finca del carrer Alhambra, núm. 22 i amb resta de la finca matriu
destinada a equipaments públics; i a l’Oest, amb el carrer Bacardí.
Està qualificada com equipament comunitari (claus 7a i 7b).
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UTM: 7296808DF2779E0001LF i part de la 7296809DF2779E0001TF.
Valoració actualitzada a efectes de l’inventari municipal: 405.397,06 €.
Càrregues: Gravada per la seva procedència amb una servitud de llum i de vistes en
una superfície de 3m x 3m en el seu límit amb la façana posterior de la parcel·la
edificada del carrer Alhambra, 22-34, registral 19.792.
Valoració servitud: 324,59 €.
Quart.- El dret de superfície s'efectua amb les condicions següents:
1a. El dret de superfície s'adjudica directament al Servei Català de la Salut perquè
construeixi sobre el terreny de referència un centre d'atenció primària.
També podran instal·lar-se, a més del CAP, serveis administratius que tinguin a veure
amb l’atenció primària o de l’àmbit de la salut.
2a. El dret de superfície així constituït només serà transmissible i susceptible de
gravamen si hi ha autorització prèvia de la corporació municipal.
3a. L'entitat superficiària, atesa la finalitat social i I'esperit que anima la constitució
d'aquest dret, no haurà d'abonar cap canon.
4a. La constitució del dret de superfície s'haurà de formalitzar en escriptura pública o
document administratiu i inscriure's, com a requisit d'eficàcia, en el Registre de la
Propietat.
5a. El termini màxim per posar en marxa l’equipament és de 4 anys, a comptar des
de la formalització de la cessió del dret, mitjançant la signatura del document
administratiu corresponent. En el cas contrari, quedaria sense efecte la cessió del
dret de superfície, revertint en favor de l’Ajuntament el dret cedit i les obres que es
poguessin haver fet sobre el solar.
6a. La duració del dret serà de 75 anys, a comptar des de la formalització de la cessió
del dret, mitjançant la signatura del document administratiu corresponent.
7a. Seran causa d'extinció del dret de superfície les següents:
a) El transcurs del termini de duració de 75 anys.
b) La no posada en funcionament de l’equipament dins del termini establert en la
condició 5a.
c) La interrupció de les activitats pròpies de l’equipament durant un període continuat
superior a un any, llevat causa de força major, i la dedicació de l’edifici a altres fins o
activitats sense el previ consentiment municipal.
d) En general, I'incompliment de les obligacions que ha d'assumir el Servei Català de
la Salut, d'acord amb aquestes condicions.
8a. Extingit el dret de superfície per qualsevol de les circumstàncies previstes en els
apartats anteriors, l'Ajuntament, com a propietari del sol, farà seva la propietat d'allò
que s'ha edificat, sense que hagi de satisfer cap indemnització.
9a. L'extinció del dret de superfície pel transcurs del termini provocarà I'extinció de
tota classe de drets reals o personals imposats pel superficiari.
10a. Si es reunissin en la mateixa persona, per qualsevol altra causa diferent del
decurs del termini, els drets de propietat del sòl i els del superficiari, les càrregues
que recaiguessin sobre un i altre dret continuaran gravant-Ios separadament.
11a. Les despeses que s'originin per a I'atorgament del dret de superfície, fins a la
inscripció en el Registre de la Propietat, seran a càrrec del Servei Català de la Salut.
Cinquè.- La construcció de l’equipament sanitari podrà ser dut a terme pel propi
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Servei Català de la Salut o per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic.
Sisè.- El terreny és apte per al seu destí com equipament sanitari i compta amb tots
els serveis (aigua, llum i gas). La calçada està pavimentada i les voreres encintades.
Setè.- Les obres del centre sanitari gaudiran de la bonificació prevista en l’article 4.1
de l’ordenança fiscal núm. 1.04 reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, per tractar-se d’una obra d’especial interès municipal.
Vuitè.- Facultar la tinenta d'alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals perquè subscrigui
els documents administratius, privats i públics, que calguin per donar compliment als
acords anteriors.
Novè. Traslladar els acords precedents al Servei Català de la Salut, a l'Àrea de
Benestar i Famílies, a la cap de Servei de Salut, a la Intervenció General i a
l’Administració Tributària.

DICTAMEN 5.PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2015.

BASES

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
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; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 6 vots d’abstenció 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:

VISTA la Llei 25/2013, de 27 de desembre; d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures del sector públic, per la que s’estableix, a partir del
15 de gener de 2015, com a obligatori per a tots els proveïdors que hagin lliurat bens
o prestat serveis a l’Ajuntament, l’ús de factura electrònica i la seva presentació a
través del punt general d’entrada de factures electròniques al qual s’hagi adherit
l’Ajuntament.
VIST l’article 4 de l’esmentada Llei 25/2013, el qual determina que no obstant al que
disposa l’apartat anterior, les administracions públiques podran excloure
reglamentàriament d’aquesta obligació de facturació electrònica, les factures d’import
fins a 5.000 euros, fins que dites factures puguin satisfer els requeriments per a la
seva presentació a través del registre general d’entrada de factures electròniques.
ATÈS l’article 165.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en
el que es determina que el Pressupost General inclourà les bases d’execució, les

…/…

19

quals contindran, per a cada exercici, l’adaptació de les disposicions generals en
matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de la pròpia entitat i dels seus
organismes autònoms, així com les necessàries per a la seva encertada gestió,
establint quantes prevencions es considerin oportunes o convenients per a la millor
realització de les despeses i recaptació dels recursos.
ATÈS que l’article 9.2 del Real Decret 500/1990, de 2 d’abril, pel que es desenvolupa
el capítol I del títol 6è, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals en matèria pressupostària; estableix les matèries que es poden
regular en les Bases d’execució, i concretament en l’apartat g) que fa referència als
documents i requisits que, d’acord amb el tipus de despesa, justifiquen el
reconeixement de l’obligació.
ATÈS que l’Ajuntament Ple en data 30 de setembre de 2014 procedí a l’aprovació del
Pressupost Municipal i les corresponents Bases d’Execució del Pressupost, per a
l’exercici 2015.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en data 20 de gener de 2015, ha aprovat el
projecte de modificació de les bases d’execució del pressupost municipal per a
l’exercici 2015.
ATÈS l’informe emès per l’Assessoria jurídica d’aquest Ajuntament en data 13 de
gener de 2015.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost, del qual formen part
les bases d’execució, és el Ple de l’ajuntament, d’acord amb l’article 123.1.h) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 168.4 del
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
ATÈS l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, relatiu al
procediment per a la rectificació d’errors materials.
El Ple, a proposta de la tinenta d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació de les bases d’execució del
pressupost general de L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici de
2015, en els següents termes :
Afegir la Disposició Addicional SISENA, amb el tenor literal següent:
SISENA.- D’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
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factures del sector públic, els proveïdors que hagin entregat bens o prestat serveis a
l’Ajuntament no estan obligats a presentar factures en format electrònic al Registre
comptable de factures dependent de la Intervenció General d’import inferior a 5.000€,
fins que aquestes puguin satisfer els requeriments per a la presentació de la factura
en format electrònic.
En tant no siguin modificades pels òrgans competents resten vigents, en tot allò que
no contradiguin a la Llei 25/2013, de 27 de desembre i normativa de
desenvolupament, la Instrucció reguladora de la gestió del registre centralitzat de
factures, aprovada pel Ple el 22 de febrer de 2011, així com el Procediment intern de
gestió del registre centralitzat de factures, de 22 de febrer de 2011 i la seva
modificació aprovada per Resolució de la Intervenció General de 22 de març de 2013.
Esmenar els errors materials de transcripció següents :
Article 10, apartat 6; on diu ..... 2110-02-9430-464.00.00 ; ha de dir .... 2115-02-9430464.00.00.
Article 23, apartat 1 c); on diu; - Fins a 240.000 euros; ha de dir – Fins a 240.400
euros.
Article 33; on diu... per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre; ha de dir..... per
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre
Disposicions Addicionals – CINQUENA; on diu... per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23
de novembre; ha de dir.... per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre
SEGON.- EXPOSAR al públic aquest acord, amb l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els quals les
persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament aprovat l’acord en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el text íntegre de la modificació de les bases d’execució del
pressupost.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció General, a la Tresoreria General i
als demés departaments municipals que en puguin estar interessats.

COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC I DE
BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent d'Espai Públic i de Benestar i Serveis a les Persones, es produeixen les
intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Sí, si no hi ha inconvenient, farem el següent punt, encara que sigui d’una altra
Comissió, perquè només hi ha un punt, que és el 7, Sra. Secretària.
Molt bé, gràcies, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya ens abstindrem del punt número 6 i votarem favorablement
en el número 7.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor dels dos.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, Convergència i Unió votarem favorablement en el punt 6 i en el punt 7.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Sí, el Partit Popular s’absté en el punt 6 i votem a favor del punt 7. Ens abstenim,
però hem de dir que considerem que és un bon projecte pel barri de Sanfeliu i que
així també ens ho han fet arribar els veïns de l’Associació de Veïns.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 6.PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ILLA DEFINIDA PELS
CARRERS SANFELIU, POMPEU FABRA, LES PLANES I SANT JORDI.
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 el Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 22 de juliol de 2014, va aprovar
inicialment la Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’assignació d’ús,
paràmetres urbanístics amb la creació d’un espai lliure públic a l’illa definida pels
carrers Sanfeliu, Pompeu Fabra, Les Planes i Sant Jordi de l’Hospitalet de Llobregat,
sotmetent-lo a informació pública pel termini d’un mes.
ATÈS que l’aprovació inicial va ser publicada per edictes en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 6 d’agost de 2014; al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya nº 6680 de data 6 d’agost de 2014; al diari “El Periódico de Catalunya” en
data 10 de setembre de 2014, en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de l’Hospitalet i
a la pàgina web municipal, obrint-se un termini d’un mes d’informació pública per a la
formulació d’al·legacions.
ATÈS que la Vicesecretària General de l’Ajuntament, mitjançant certificació de data
13 d’octubre de 2014, fa constar que, dins del termini d’informació pública, no s’ha
presentat cap escrit d’al·legacions.
ATÈS que de conformitat amb l’article 85.5 i 7 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer de
Modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s’ha demanat informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, i a l’Ajuntament
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d’Esplugues, limítrofe amb el terme municipal de l’Hospitalet.
VISTOS els informes, emesos per la Direcció General d’Aviació Civil, Ministerio de
Fomento, de data 12 de gener de 2015, núm. de R.G.E. d’aquest Ajuntament 1380, i
l’emès per la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya, ofici de data 23 de setembre de 2014 i nº de R.G.E.
39074, ambdós favorables a la Modificació puntual de PGM de referència.
Si bé, i de conformitat amb el contingut dels mateixos, es procedeix a incloure a
l’article 7 de la normativa els extrems que en aquests figuren. Tanmateix, s’incorporen
els esmentats informes com annexes del document.
No s’ha rebut en aquest Ajuntament resposta de l’Ajuntament d’Esplugues, superant
amb escreix el termini que per a la seva emissió determina el punt 5, en relació al 7,
de l’art. 85 del Text Refós Urbanístic.
ATÈS que les variacions introduïdes en aquest document respecte de l’aprovat
inicialment, no suposen canvis substancials d’acord amb l’article 112 del decret
305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme.
VISTOS els informes emesos pels serveis tècnics i jurídics de l’Agència de
Desenvolupament Urbà.
ATÈS que l’atribució per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional correspon al
Ple Municipal, de conformitat amb l’article 123.1.i) i 2) de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el “quòrum” de la majoria absoluta
la Modificació puntual de Pla General Metropolità per a l’assignació d’ús, paràmetres
urbanístics amb la creació d’un espai lliure públic a l’illa definida pels carrers Sanfeliu,
Pompeu Fabra, Les Planes i Sant Jordi de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord per triplicat, amb
fotocòpia de l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Ordenació i Urbanisme
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la
seva aprovació definitiva.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 7.-

PER

DESESTIMAR

EL

RECURS

DE

REPOSICIÓ
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INTERPOSAT PEL SR. L.H.F.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE
TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER
IMPORT DE 300,50 EUROS. EX. SA 54/14 VR.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que, mitjançant Resolució núm. 5573/2014, de 8 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador contra l’imputat, per la comissió de pressumptes
infraccions a la normativa sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
ATÈS que l’esmentada resolució, juntament amb el corresponent Plec de càrrecs,
van ser objecte de diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 15 i 22 de
juliol de 2014; raó per la qual, i als efectes de l’art. 59.5 LRJ-PAC, es van notificar
mitjançant publicació al BOPB de data 22/9/2014 i exhibició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament entre els dies 12 i 25 de setembre de 2014.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions en el termini atorgat.
VIST que, en data 25.11.2014, es va adoptar acord de Ple pel qual s’imposava a l’
imputat una sanció de 300,50.-euros per portar a la via pública dos gossos
potencialment perillosos sense morrió; i que l’ esmentat acord consta dipositat en la
bústia de l’ imputat el dia 10/12/2014.
VIST que, en data 23 de desembre de 2014, el sancionat va ingressar una instància
en el Registre municipal (RGE 53238), la qual, malgrat que diu “Recurso de sanción”,
s’ha de qualificar com un Recurs de reposició contra l’ esmentat Acord del Ple
municipal.
ATÈS que el recurrent manifesta que ell no era el propietari dels gossos i que els
estava passejant puntualment per fer un favor a una tercera persona.
VIST que la circumstància de portar a la vegada dos gossos de races potencialment
perilloses sense morrió per la via pública genera “per se” una situació de perill i
inseguretat, i que en l’acta de denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de data
5/6/2014, en l’apartat “Observacions”, els funcionaris actuants van fer constar
expressament la existència de transcendència social de la infracció (“inseguretat
ciutadana”).
ATÈS que l’art. 7.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sanciona la conducta referida
sense condicionar-la al fet de que l’infractor sigui el mateix propietari de l’animal.
ATÈS que, una vegada estudiat el recurs, es considera que el mateix haurà de ser
íntegrament desestimat pels motius que es diran en la part dispositiva.
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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.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT el recurs de reposició potestatiu, interposat
pel sancionat en data 23 de desembre de 2014 contra l’acord del Ple municipal de 25
de novembre de 2014, per les raons exposades en el present informe i que a
continuació es reprodueixen:
El sancionat reconeix la veracitat dels fets en què es basa la sanció i en l’acta
de denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de data 5/6/2014, en l’apartat
“Observacions”, els funcionaris actuants van fer constar expressament la existència
de transcendència social de la infracció (“inseguretat ciutadana”).
Les manifestacions que fa respecte de la manca de documentació dels
animals no desvirtuen la presumpció de veracitat dels fets constatats per l’autoritat en
la corresponent acta i no tenen res a veure amb l’objecte del present procediment
sancionador.
Segon.- MANTENIR en els seus propis termes la tipificació, qualificació i imposició de
sanció, establertes en l’acord del Ple municipal impugnat, de data 25 de novembre de
2014, que és com segueix:
1) Portar dos gossos potencialment perillosos 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 les infraccions : GREU,
► Qualificació definitiva de la sanció : 300,50,- Euros (150,25 euros per gos)
TERCER.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

URGÈNCIES

Prèvia declaració d'urgència acordada per 25 vots favorables dels regidors presents
membres dels dels grups polítics municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya,
del Partit Popular, de Convergència i Unió i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
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Unida i Alternativa i amb 2 vots en contra dels regidors presents membres del grup
polític municipal de Plataforma per Catalunya, de conformitat amb l'article 45.6 del
Reglament Orgànic del Ple, i, per tant, amb el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb el que disposa
l'article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i prèvia justificació de la urgència per la
Sra. Alcaldessa-Presidenta, se sotmeten a debat els punts següents.
En relació amb les propostes que s'han presentat d'urgència, es produeixen
les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, passaríem ara a les urgències, s’ha comentat que hi havia cinc
urgències en el Ple, que donarem lectura en aquest moment, primer hem de votar la
urgència.

SR. ORDÓÑEZ
En contra.

SRA. ALCALDESSA
En contra de la urgència, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve a favor, tots els grups a favor a excepció de Plataforma per Catalunya, si
vol ver lectura.
(La Sra. Secretària llegeix els punts d’urgència.)
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció inicial, Sr. Ordóñez, per al posicionament.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya ens donem per assabentats del punt número 1 i votem en
contra del 2, el 3, el 4 i el 5. La explicación de por qué votamos en contra, pese a que

…/…

27

se nos ha explicado en Junta de Portavoces que al haber una coalición, en este caso
de Iniciativa e Izquierda Unida que se separa, nosotros de lo que no podemos estar a
favor es de que, y menos en este momento, es que cuando un grupo se separe, ya
sea un grupo o una persona, nosotros consideramos que esa persona tendría que
pasar al grupo de no adscritos, ya que, bueno, al presentarse como una coalición, los
ciudadanos los han votado como coalición, entonces, y menos cuando están en
gobierno, porque al final si al grupo que se va, ya sea un grupo o una persona, se
separa, o sea, traiciona a toda una serie de votantes que han estado votando a una
coalición, y más cuando está en gobierno, o sea, al final traiciona al gobierno, al final
lo que estamos es poniéndole todos los recursos como si fuese otro grupo más, lo
que estamos es dándole recursos a una traición, a un incumplimiento de una cosa.
Por tanto, si nos quejamos que luego cuando llegan los partidos al poder, hayan
hecho una campaña con una cosa y luego no cumplan con lo que han prometido,
pues bueno, lo que tampoco podemos hacer es engañar a la ciudadanía, si se han
presentado como coalición, pues o esta coalición sigue hasta el final, y más estando
en gobierno, o bien quien se salga de la coalición, entendemos que tendría que pasar
al grupo de no adscritos. Repetimos que al final estamos engañando a la ciudadanía,
porque para eso es mejor presentarse por separado si sus objetivos no son iguales, y
que cada uno, pues por separado obtenga un resultado y a partir de aquí se le asigne
como a los demás grupos municipales.
Repetimos que no podemos compartir que se le dé igual trato porque sea una
coalición, perdón, se dé diferente trato si es una coalición de dos partidos que si es
una persona que se va y menos en el caso este, ya que están en el gobierno,
entonces, repetimos, que es como casi premiar un incumplimiento de una palabra, es
premiar un engaño o una traición.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Ens donem per assabentats del primer i a favor de la resta.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
A favor.
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SRA. ALCALDESSA
Convergència i Unió.

SR. MONRÓS
Sí, Convergència i Unió ens donem per assabentats del primer i respecte dels altres
punts ens abstindrem i ens abstindrem perquè en aquest aspecte som molt curosos i
molt respectuosos amb el que hagin decidit aquests partits, més enllà que tinguem la
nostra opinió i en el seu dia es presentessin conjuntament, nosaltres les decisions
internes les respectem i per això creiem que la nostra votació és una abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Més o menys el criteri és el mateix, nosaltres creiem que hem de respectar les
decisions internes de les coalicions, en aquest cas una coalició que ha decidit
separar-se i, per tant, no hem de dir absolutament res en aquest sentit, és una decisió
que han pres de forma consensuada i, per tant, nosaltres també ens abstenim en
aquestes propostes.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, el grup socialista votarà a favor, per tant, quedarien aprovats, bé, en el
primer ens donem per assabentats i la resta quedarien aprovats. Passaríem ja a
l’apartat de mocions dels grups polítics municipals.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

URGÈNCIA 1.ASSABENTAR-SE DE LA MODIFICACIÓ DELS GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS, EL NOMENAMENT DELS SEUS PORTAVEUS, I LA
NOVA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PORTAVEUS.
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:

…/…

29

VIST que el Ple de 27 de juny de 2011 es va donar per assabentat dels grups polítics
municipals i la Junta de Portaveus com a resultat de les eleccions que van tenir lloc el
22 de maig de 2011, que va donar com a resultat la composició dels cinc grups
municipals corresponents a les llistes electorals següent: Grup Polític del Partit dels
Socialistes de Catalunya–(PSC-PM); Grup Polític del Partit Popular (PP); Grup Polític
de Convergència i Unió (CIU); Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra
Unida i Alternativa, (ICV-EUiA) i Grup Polític De Plataforma Per Catalunya (PxC).
VIST l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i l’art. 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els arts. 20 i següents dels
Reglament Orgànic del Ple vigent aprovat en sessió de 20 de desembre de 2012
(BOP 12.01.2012) que determinen expressament la necessitat de la constitució dels
grups polítics, dins de l’organització interna de l'Ajuntament de L'Hospitalet, així com
la seva composició i el nomenament i funcions del portaveu del grup polític; preveient
l’art. 21.5 la possibilitat de constituir grup polític municipal separat sempre que
s’acrediti l’abandonament de la coalició per part d’algun dels partits que la van
constituir.
VIST que en data 19 de gener de 2015, amb el núm. de registre d’entrada 2856, es
va presentar escrit signat pel representant de la candidatura electoral d’ICV-EUiA-E
per la qual comunica el trencament d’aquesta coalició fins al final de la legislatura i la
constitució de dos nous grups municipals el qual va ser esmenat, previ el
requeriment de la Secretaria General del Ple en funcions, per escrit de 20 de gener
de 2015, registrat d’entrada en aquest Ajuntament el 22 de gener, amb el núm. 3771.
VIST que els dos regidors que integraven el Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya
Verds–Esquerra Unida i Alternativa, (ICV-EUiA) han presentat la seva declaració de
pertinença als nous grups municipals respectius i han designat el seu portaveu de
conformitat amb l’art. 50.4 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i l’art. 20.3 del vigent Reglament Orgànic del Ple, cosa que comporta la
modificació de la composició de la Junta de Municipal de Portaveus de conformitat
amb l’art. 26.1 del Reglament Orgànic del Ple.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple, en funcions, de 22 de gener de 2015.
(L'H 2/2015).
Fent ús de les facultats que atorguen els articles 20.6 i 24.3 del Reglament Orgànic
del Ple vigent, el PLE, a proposta de l’Alcaldia, ES DÓNA PER ASSABENTAT DE:
PRIMER.- La modificació del número de grups polítics municipals que integren el
consistori per divisió de la coalició electoral formada per ICV-EUiA-E, amb efectes de
la data del present acord.
SEGON.- La composició dels 6 grups polítics municipals, amb la modificació recollida
a l’apartat anterior és la que figura a continuació, segons l’ordre invers de intervenció
en el Ple recollit a l’art. 46.4.A.b) del Reglament Orgànic del Ple, vigent:
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A.

Grup Polític del Partit dels Socialistes de Catalunya–(PSC-PM); composat per
13 membres de dret, igual al nombre de regidors/es obtinguts pel Partit dels
Socialistes de Catalunya- Progrés Municipal en les eleccions municipals del 22 de
maig de 2011, tal i com consta a l’escrit de 14 de juny de 2011 que figura
incorporat a l’expedient.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

B.

Grup Polític del Partit Popular (PP); que està composat per 6 membres de dret,
igual al nombre de regidors obtinguts pel Partit Popular, en les eleccions
municipals del 22 de maig de 2011, tal i com consta a l’escrit d’11 de juny de 2011
que figura incorporat a l’expedient.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C.

JUAN CARLOS DEL RIO PIN
PEDRO ALONSO NAVARRO
JOSÉ JAVIER DÍEZ CRESPO
SONIA ESPLUGAS GONZÁLEZ
ELISABET BAS PUJOL
SENEN CAÑIZARES MARTÍN

Grup Polític de Convergència i Unió (CIU); composat per 4 membres de dret,
igual al nombre de regidors obtinguts per la federació Convergència i Unió, en les
eleccions municipals del 22 de maig de 2011, tal i com consta a l’escrit de 16 de
juny de 2011 que figura incorporat a l’expedient.
1.
2.
3.
4.

D.

NÚRIA MARÍN MARTINEZ
FRANCESC JOSEP BELVER I VALLÈS
JOSÉ MARIA GARCIA MOMPEL
MERCÈ PEREA I CONILLAS
JOSÉ CASTRO BORRALLO
JAUME GRAELLS I VEGUIN
MARIA DOLORS FERNÁNDEZ I BOSCH
ALFONS BONALS I FLORIT
ANTONIO BERMUDO AVILA
GLORIA HERANCE ÁLVAREZ
JESUS HUSILLOS GUTIÉRREZ
MARIA ANGELES SARIÑENA HIDALGO
CRISTIAN ALCAZAR ESTEBAN

MERITXELL BORRÀS i SOLÉ
ANA ISABEL CLAR i LÓPEZ
JORDI MONRÓS i IBÁÑEZ
JOSEP LLUIS PÉREZ i FORT

Grup Polític de Plataforma per Catalunya (PxC); composat per 2 membres de
dret, igual al nombre de regidors obtinguts pel partit Plataforma per Catalunya, en
les eleccions municipals del 22 de maig de 2011, tal i com consta a l’escrit de 14
de juny de 2011 que figura incorporat a l’expedient.
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1.
2.
E.

DANIEL ORDÓÑEZ GONZÁLEZ
ALBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ

Grup Polític d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA); que està composat per 1
membre de dret, com a resultat de la divisió de la coalició electoral Iniciativa per
Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa- Entesa pel Progrés Municipal,
segons consta a l’escrit presentat el 22 de gener de 2015, que figura incorporat a
l’expedient.
ALFONS SALMERÓN MUÑOZ

F.

Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-E); que està composat per 1
membre de dret, com a resultat de la divisió de la coalició electoral Iniciativa per
Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa- Entesa pel Progrés Municipal,
segons consta a l’escrit presentat el 22 de gener de 2015, que figura incorporat a
l’expedient.
LLUIS ESTEVE GARNÉS

TERCER.- La designació dels/de les portaveus titulars i suplents de cadascun dels
Grups polítics, de conformitat amb els escrits referits als apartats anteriors, i la
modificació del portaveu del grup de CiU de la qual es va donar compte al ple en la
sessió de 25 de novembre de 2014, són els regidors següents:

GRUP POLÍTIC DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PM)
Portaveu titular
Francesc J. Belver Vallés
Portaveu suplent
Jaume Graells i Veguin
GRUP POLÍTIC DEL PARTIT POPULAR (PP)
Portaveu titular
Juan Carlos del Río Pin
Portaveu suplent 1
Pedro Alonso Navarro
Portaveu suplent 2
Jose Javier Díez Crespo
GRUP POLÍTIC DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)
Portaveu titular
Jordi Monrós i Ibañez
Portaveu suplent
Ana Isabel Clar i López
GRUP POLÍTIC DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
Portaveu titular
Daniel Ordóñez González
Portaveu suplent
Alberto Sánchez López
GRUP POLÍTIC D’ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (EUiA)
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Portaveu titular

Alfons Salmerón Muñoz

GRUP POLÍTIC D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (ICV-E)
Portaveu titular
Lluis Esteve Garnés

QUART.- La nova composició de la JUNTA MUNICIPAL DE PORTAVEUS de
conformitat amb l’art. 26.1 del Reglament Orgànic del Ple queda integrada i
constituïda pels membres següents:
PRESIDENTA: L’alcaldessa, Sra. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ, que podrà
delegar aquesta de conformitat amb l’art. 26.2 del vigent Reglament Orgànic
del Ple.
VOCALS:
1. Grup Polític PSC-PM , Portaveu: Sr. FRANCESC J. BELVER
VALLES
2. Grup Polític PP, Portaveu: Sr. JUAN CARLOS DEL RIO PIN
3.
Grup Polític CIU, Portaveu: Sr. JORDI MONRÓS IBAÑEZ
4.
Grup polític PxC: Portaveu: DANIEL ORDÓÑEZ GONZÁLEZ
5.
Grup Polític EUiA Portaveu: Sr. ALFONS SALMERON MUÑOZ.
6.
Grup Polític ICV-E, Portaveu: Sr. LLUIS ESTEVE GARNÉS.

CINQUÈ.- Les funcions i el règim jurídic de la Junta Municipal de Portaveus es troba
regulat als articles 26 a 28 del vigent Reglament Orgànic del Ple.
SISÈ.- Notificar aquest assabentat als partits polítics integrants de la coalició, així
com als portaveus titulars i suplents dels diferents grups polítics d’aquest Ajuntament.
SETÈ.- Notificar aquest assabentat a la Presidència i Secretaria del “Consell
Educatiu de L’Hospitalet” i a la Presidència i Secretària del “Consell Municipal de
Serveis Socials de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat”, per tal que de
conformitat amb el seus respectius reglaments procedeixin a tramitar l’adequació de
la composició dels plenaris d’aquests òrgans de participació.
VUITÈ.- Traslladar aquest assabentat a l’alcaldia, a la secretaria, la Intervenció i a la
Tresoreria, així com a totes les Àrees municipals mitjançant la publicació a la Intranet
per al seu coneixement i efectes.

MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ I RÈGIM DE SESSIONS
URGÈNCIA 2.DE LES COMISSIONS DEL PLE.
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,
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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; i 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 amb motiu de les eleccions municipals que van tenir lloc el 22 de maig de
2011, es va celebrar la sessió plenària constitutiva de la corporació l’11 de juny de
2011, de conformitat amb el que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, de Regim Electoral General.
ATÈS que l’Ajuntament Ple en sessió de data 27 de juny de 2011, va acordar la
creació, determinació del nombre i composició de les comissions informatives
permanents, la comissió informativa en matèries delegades del ple i la comissió
especial de comptes.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 20 de desembre de 2011, va acordar la
modificació de la composició de les Comissions Informatives per a la seva adaptació
al règim de municipi de gran població, previst al Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, determinant-se la seva composició nominal
pels Decrets de l’alcaldia 4601/2011, de 29 de juny, acord del Ple de 20 de desembre
de 2011 i Decret de l’alcaldia 1400/2012, de 13 de febrer.
VIST que l’article 122 de la Llei 7/1985 abans esmentada, determina que el Ple
disposarà de comissions, com a òrgans complementaris de l’organització municipal,
amb les funcions d’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser
sotmesos a la decisió del Ple, el seguiment de la gestió de l’Alcalde i el seu equip de
govern i aquelles que el Ple les hi delegui, d’acord amb allò que disposa l’article
123.3, que de conformitat amb la denominació del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament, aprovat el 20 de desembre de 2011 (BOP 12.01.2012), reben la
denominació de Comissions Permanents Sectorials.
VISTOS, en relació a la Comissió Especial de Comptes, els articles 116 de la Llei de
Bases de Règim Local i 48.1.c), 58 i 101 del Text Refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya, i l’art. 62 del Reglament orgànic del Ple, que determinen
l’existència obligatòria a tots els municipis, de la Comissió Especial de Comptes amb
funcions relatives a l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació.
VIST que de conformitat amb els articles 20.1.d) i 132 de la Llei de Bases de Règim
Local als municipis sotmesos al règim de gran població ha d’existir una Comissió
Especial de Suggeriments i Reclamacions per a la defensa dels drets dels veïns
davant l’administració municipal.
VISTA la determinació dels articles 59 i següents del Reglament Orgànic del Ple, en
relació als articles 60.5 i 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
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s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya que exigeix
la proporcionalitat en la composició de les Comissions Informatives amb el requisit
que estiguin representats tots els grups municipals.
VIST que s’han constituït els grups municipals d’EUiA i ICV-E com a conseqüència
del trencament de la coalició electoral ICV-EUiA-E de la qual s’ha pres coneixement
en la sessió plenària de data d’avui.
VIST l'informe de la Secretària General de l'Ajuntament de 22 de gener de 2015, (L’H
2/2015)
En ús de les facultats atribuïdes al Ple per l’art. 122.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local, en relació a l’art. 59.2 del Reglament Orgànic
del Ple, vigent, a proposta de l’alcaldia, el Ple
ACORDA:
PRIMER.- Modificar la composició de les COMISSIONS PERMANENTS
SECTORIALS, que figuren a l’acord del Ple de 20 de desembre de 2011, a les quals
els hi corresponen es facultats de l’art. 122.4.a) i 122.4.b) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, que són les següents:
1. COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA.
Li correspon l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al ple, o
per delegació d’aquest a la comissió de competències delegades del ple, en
relació a les matèries incloses a les Àrees següents: Àrea d’Alcaldia-Presidència;
Area d’Hisenda i Recursos Generals; Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació i
Àrees Territorials, així com aquelles altres matèries que pel seu caràcter
transversal l’alcaldia sotmeti a dictamen d’aquesta Comissió.
2. COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES
Li correspon l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al ple, o
per delegació d’aquest a la comissió de competències delegades del ple, en
relació a les matèries incloses a les Àrees següents: Àrea de Benestar i Famílies
i Àrea de Serveis a les persones (Educació, Cultura, Joventut i Esports).
3. COMISSIÓ PERMANENT D’ESPAI PÚBLIC.
Li correspon l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al ple, o
per delegació d’aquest a la comissió de competències delegades del ple, en
relació a les matèries incloses en les Àrees següents: Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat i Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme.
La nova composició de les anteriors comissions permanents sectorials és la següent:
10 membres, més la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’art. 59.2 del
vigent Reglament Orgànic del Ple, que estaran integrades, de conformitat amb l’art.
60.4 del mateix reglament per:
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a) Presidència: Correspon a l’alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui.
b) 10 Vocals: en representació dels grups municipals designats pels seus
respectius Portaveus, un dels quals ostentarà la Vicepresidència per
designació de l’alcaldia. Els vocals en representació dels grups municipals a la
comissió és la següent: 4 regidors/es del Grup Polític del PSC-PM; 2
regidors/es del Grup Polític del PP; 1 regidor/a del Grup Polític de CIU; i 1
regidor/a del Grup Polític de PxC, 1 regidor/a del Grup Polític d’EUiA i 1
regidor/a del grup polític de ICV-E.
c) Secretari/a: El/La secretari/a general del Ple o funcionari en qui delegui.

SEGON.- Confirmar la composició de la COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES, que
figura a l’acord del Ple de 20 de desembre de 2011 de conformitat amb l’article 116
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 212 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’art. 62.3 del Reglament Orgànic del Ple,
com a òrgan complementari obligatori de l’organització municipal.
La seva composició és la següent: un representant de cadascú dels grups polítics
que integren el consistori que actuaran sota la Presidència de l’alcalde/ssa o regidor/a
en qui delegui. La resta dels membres de la Comissió es designaran pels portaveus
dels diferents grups municipals a raó d’un per cada grup, ja que la seva actuació en la
comissió es regirà pel sistema de vot ponderat.
TERCER.- Confirmar la composició de la COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES
DELEGADES DE PLE, constituïda per acord del Ple de 20 de desembre de 2011, de
conformitat amb els articles 122 i 123 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’art. 61 del Reglament Orgànic del Ple, com a òrgan
complementari de l’organització municipal amb facultats resolutòries, a qui correspon
dictar els acords i resolucions en relació a les competències delegades pel Ple, previ
el dictamen de les Comissions Permanents Sectorials, així com el seguiment de la
gestió de l’alcaldia i l’equip de govern, sens perjudici del superior control i fiscalització
que li correspon al ple.
La seva composició és la següent: un representant de cadascú dels grups polítics
que integren el consistori que actuaran sota la Presidència de l’alcalde/ssa o regidor/a
en qui delegui. La resta dels membres de la Comissió es designaran pels portaveus
dels diferents grups municipals a raó d’un per cada grup, ja que la seva actuació en la
comissió es regirà pel sistema de vot ponderat.
QUART.- Confirmar la composició de la COMISSIÓ ESPECIAL DE
SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS, constituïda per acord del Ple de 20 de
desembre de 2011, de conformitat amb l’article 132 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i 63 del Reglament Orgànic del Ple, com a
òrgan complementari de l’organització municipal.
La nova composició de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions
permanents és la següent: 10 membres, més la presidència de la Comissió, de
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conformitat amb l’art. 59.2 del vigent Reglament Orgànic del Ple, que estaran
integrades, de conformitat amb l’art. 63.3 del mateix reglament per:
a) Presidència: Correspon a l’alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui.
b) 10 Vocals en representació dels grups municipals designats pels seus
respectius Portaveus, un dels quals ostentarà la Vicepresidència per
designació de l’alcaldia. Els vocals en representació dels grups municipals a la
comissió és la següent: 4 regidors/es del Grup Polític del PSC-PM; 2
regidors/es del Grup Polític del PP; 1 regidor/a del Grup Polític de CIU; i 1
regidor/a del Grup Polític de PxC, 1 regidor/a del Grup Polític d’EUiA i 1
regidor/a del grup polític de ICV-E.
c) Secretari/a: El/La secretari/a general del Ple o funcionari en qui delegui.
CINQUÈ.- L’alcaldia, per mitjà de Decret, de conformitat amb l’art. 65.5 del
Reglament Orgànic del Ple, recollirà la composició nominal de les diferents
Comissions de la qual es donarà compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc,
prèvia designació o confirmació de la designació dels grups polítics municipals de
conformitat amb l’art. 65.4 del Reglament Orgànic del Ple.
SISÈ.- Les sessions ordinàries de les Comissions Permanents Sectorials, tindran lloc
el mateix dia de la setmana anterior a aquell en que estigui prevista la celebració de
les sessions ordinàries del Ple. Pel cas que el dia corresponent a les sessions
ordinàries fos inhàbil, la comissió permanent tindrà lloc el primer dia hàbil següent a
aquell, sens perjudici de les facultats de modificar aquest règim inicial per resolució
de l’alcaldia, previ l’acord de la Junta de Portaveus. Les sessions extraordinàries de
les Comissions Permanents Sectorials tindran lloc en la data que es convoqui per la
Presidència, i en tot cas, abans de la convocatòria del Ple extraordinari o de la sessió
ordinària o extraordinària de la comissió de competències delegades del ple.
SETÈ.- Les sessions ordinàries de la Comissió Especial de Comptes tindran lloc amb
motiu de l’examen del Compte General de conformitat amb el que preveu l’art. 62 del
Reglament Orgànic del Ple.
VUITÈ.- Les sessions ordinàries de la Comissió de Competències Delegades del Ple,
es convocaran en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la data en que s’hagués
dictaminat per la comissió permanent sectorial algun assumpte que a aquella li
correspon resoldre per delegació del Ple, i en tot cas amb una antelació de dos dies
hàbils a la celebració de la sessió, de conformitat amb els articles 66.2 i 67.1 del
Reglament Orgànic del Ple. Les sessions extraordinàries tindran lloc en la data que
es convoqui per la Presidència prèvia la seva convocatòria amb una antelació mínima
dos dies hàbils a la seva celebració.
NOVÈ.- La constitució, funcionament i regim jurídic de la Comissió Especial de
Suggeriments i Reclamacions es determinaran pel seu propi reglament orgànic.
DESÈ.- Donar trasllat d'aquest acord a l'Alcaldia, a tots els/les Regidors/res d'aquest
Ajuntament, a la Intervenció, a la Tresoreria, i a totes les àrees de l'Ajuntament als
efectes legals oportuns, mitjançant la publicació en “intranet”.
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URGÈNCIA 3.MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DELS DIFERENTS
CONSELLS DELS DISTRICTES, ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORDS
DEL PLE DE 26.02.2013, 30.04.2013 I 26.11.2013, RELATIVA ALS VOCALS EN
REPRESENTACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.
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; i 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 el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de gener de 2013, 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 dels Consells dels
Districtes d’aquesta ciutat, publicat integrament en el BOP de 25.02.2013; així com la
seva modificació posterior declarada definitivament aprovada pel Decret de l’alcaldia
631/2014, de 3 de febrer, publicada en el BOP de 03.03.2014.
ATÈS que de conformitat amb l’article 34.1 del Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana, per acord de l’Ajuntament en Ple de 26 de febrer de 2013 es va
determinar la composició genèrica de cadascun dels 6 Consells dels Districtes
constituïts a la ciutat.
ATÈS que per acord de l‘Ajuntament en Ple de 30 d’abril de 2013 es van modificar
alguns apartats de l’acord de 26 de febrer de 2013 en relació a la determinació de la
composició dels Consells dels Districtes II, IV i V, en relació al número d’entitats que
formen part del consell per tenir la seva seu al districte o portar a terme activitats en
el seu àmbit territorial.
ATÈS que per acord de l‘Ajuntament en Ple de 26 de novembre de 2013 es van
modificar altres apartats de l’acord de 26 de febrer de 2013 en relació a la
determinació de la composició dels Consells dels Districtes IV i V, pel que fa al
número de membres designats entre veïns/veïnes o entitats que portin a terme una
tasca significativa a designar pel Regidor President del Districte.
VIST que l’article 33.1 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, determina
que formaran part com a vocals dels Consells de Districte un regidor en representació
de cadascun dels grups polítics municipals, i l’art. 36.d) preveu el cessament com a
membre dels Consells dels Districtes per qualsevol causa que impedeixi l’exercici del
càrrec.
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VIST que s’han constituït els grups municipals d’EUiA i ICV-E com a conseqüència
del trencament de la coalició electoral ICV-EUiA-E del que s’ha pres coneixement en
la sessió plenària de data d’avui, cosa que impedeix la representació actual en nom
de la coalició.
VIST que els Decrets de l’alcaldia 2271/2013, de 13 de març i el Decret 9175/2014,
de 24 de novembre, concreten la designació de Presidents, Vicepresidents,
Secretaris i els Vocals en representació dels grups polítics de la Corporació,a
proposta dels seus portaveus, els quals van ser dictats en exercici de les facultats
que li atorga l’art. 34.4.b) del reglament Orgànic de Participació.
VIST l'informe de la Secretària General del ple en funcions, de 22 de gener de 2015,
(L’H 2/2015).
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 34 del Reglament Orgànic de
Participació Ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat , a proposta de l’alcaldia, el Ple
ACORDA:
PRIMER.- MODIFICAR els apartats primer a sisè de l’acord de Ple de 26 de febrer de
2013, en relació a la determinació de la composició de tots els Consells dels
Districtes als efectes d’adequar com a Vocals en els diferents Consells la totalitat
grups polítics municipals, que ha quedat fixada en 6 en comptes de 5 inicialment
existents.
La modificació és la següent:
“6 Regidors/es en representació de cadascun dels grups polítics municipals:
a. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya
b. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit Popular de Catalunya.
c. 1 Regidor/a en representació del Grup de Convergència i Unió.
d. 1 Regidor/a en representació del Grup de Plataforma per Catalunya.
e. 1 Regidor/a en representació del Grup Esquerra Unida i Alternativa.
f. 1 Regidor/a en representació del Grup d’Iniciativa Catalunya Verds
QUART.-NOTIFICAR el present acord als Presidents dels Districtes i als Secretaris
dels Consells de Districte, a efectes que prenguin coneixement del cessament dels
Regidors Sr. Alfons Salmerón Muñoz i Lluis Esteve i Garnés pel que fa a la
representació de l’extingit grup municipal de ICV-EUIA.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord a l’Alcaldia, per tal que de conformitat amb
l’art. 34.4.b) del Reglament de Participació Ciutadana, procedeixi a concretar la
representació del grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa i del grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds, en els Consells dels diferents Districtes, a proposta
dels respectius portaveus.
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SISÈ.-TRASLLADAR, el present acord als Coordinadors dels Districtes Municipals i
als diferents grups municipals, per al seu coneixement i als efectes adients.

URGÈNCIA 4.MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL
CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, ACTUALMENT
DETERMINADA PER ACORDS DEL PLE DE 20.09.2013 I 19.12.2014, RELATIVA
ALS VOCALS EN REPRESENTACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.
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; i 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 el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de gener de 2013, va acordar
l’aprovació definitiva del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet
de Llobregat, publicat integrament en el BOP de 25.02.2013; així com la seva
modificació posterior declarada definitivament aprovada pel Decret de l’alcaldia
631/2014, de 3 de febrer, publicada en el BOP de 03.03.2014. el qual inclou, entre
d’altres, la regulació jurídica del Consell 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 en compliment de l’article 49.1 i de 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 de Ciutat de L’Hospitalet, incorporant el
calendari de les operacions de constitució del seu plenari.
ATÈS que per acord del Ple de l’Ajuntament de 20 de setembre de 2013 es van
nomenar els membres del Plenari del Consell de Ciutat, i el Ple en sessió de 19 de
desembre de 2014, va modificar la composició d’aquest plenari per tal de incorporar
al Regidor Sr. Alfons Salmerón Muñoz, com a representant del Grup Municipal d’ICVEUIA-E, atesa la seva renúncia com a Regidor President del Districte I, acceptada per
Decret de l’Alcaldia núm. 9175 /2014 de 24 de novembre, així com la incorporació de
la Sra. Maria Mercè Perea i Conillas com a Regidora Presidenta del Districte I.
VIST que l’article 48.a del dit reglament estableix que formen part del plenari del
Consell de Ciutat, com a vocals, un regidor/a en representació de cadascun dels
grups polítics municipals constituïts en el si de la corporació municipal, i l’art. 56 del
mateix reglament preveu com a causa de cessament en la condició de membre
d’aquest consell, el cessament en el càrrec en virtut del qual en forma part del
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Plenari.
VIST que s’han constituït els grups municipals d’EUiA i ICV-E com a conseqüència
del trencament de la coalició electoral ICV-EUiA-E del que s’ha pres coneixement en
la sessió plenària de data d’avui, cosa que impedeix l’actual representació en nom de
la coalició.
VIST que l’article 49 2.a. del reglament determina que la designació dels/de les
regidors/es en representació dels diferents grups polítics municipals s’efectuarà per
escrit signat pel seu portaveu, i la designació no podrà recaure en un Regidor/a que
formi part del Consell per raó d’un altre càrrec, tot i que això suposi restar sense
representació com a grup polític municipal.
VIST l’escrit de 22 de gener de 2015, tramés a la Secretaria del Consell de Ciutat pel
Regidor Sr. Alfons Salmerón, pel qual comunica el seu cessament com a
representant del grup municipal d’ICV-EUiA-E atesa la seva extinció i es designa el
representant del grup polític municipal d’EUiA, al Plenari del Consell de Ciutat.
VIST que el Regidor Sr. Lluis Esteve i Garnés, únic regidor integrant del Grup d’ICV-E
ja forma part del Plenari del Consell de Ciutat en la seva condició de Tinent d’alcaldia
de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Fent ús de les facultats atorgades per l’article 49.1 del Reglament Orgànic de
Participació Ciutadana, a proposta de l’alcaldia, EL PLE
ACORDA:
PRIMER.- DECLARAR el cessament del Regidor Sr. Alfons Salmerón Muñoz com
representant del grup polític municipal d’ICV-EUIA-E en el Consell de Ciutat de
L’Hospitalet.
SEGON.- NOMENAR com a membre del Plenari del Consell de Ciutat de
L’Hospitalet, en representació del grup polític municipal d’EUiA al Regidor Sr. Alfons
Salmerón Muñoz.
TERCER.- PUBLICAR aquest acord a la pàgina web municipal i notificar-ho als
regidors: Sr. Alfons Salmerón i Lluís Esteve.
QUART- TRASLLADAR el present acord a l’Alcaldia-Presidència, als Portaveus dels
Grups Polítics Municipals i a la Secretaria del Consell de Ciutat.

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA DOTACIÓ
URGÈNCIA 5.ECONÒMICA ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS QUE CONFORMEN
AQUESTA CORPORACIÓ.
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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; i 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 per acord del Ple de 27 de juny de 2011, es va acordar la dotació
econòmica als 5 grups municipals que es van constituir a la corporació municipal,
nascuda de les eleccions del dia 22 de maig de 2011.
VIST l’apartat 3 de l’art. 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local el qual determina que als efectes de l’actuació corporativa els membres
de les corporacions locals es constituiran en grups polítics i l’art. 50.1 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Regim Local de Catalunya que determina l’existència obligatòria dels grups polítics
en els municipis de població superior a 20.000 habitants i preveu la possibilitat que el
Ple de la corporació amb càrrec als pressupostos anuals pugui assignar als grups un
dotació econòmica, amb un component fix igual per a tots els grups i un variable en
funció del número de membres que composin el grup municipal; en el mateix sentit es
recull a l’art. 23.2 Reglament Orgànic del Ple vigent aprovat pel Ple en sessió de 20
de desembre de 2011 (BOP 12.01.2012).
VIST que amb motiu de la ruptura de la coalició electoral integrada per ICV-EUiA-E
s’han constituït dos nous grups polítics municipals deixant sense efecte el grup únic
anterior, que estava integrat pels dos regidors escollits en la llista d’aquesta coalició
electoral, la qual cosa motiva la modificació de l’assignació dels grups municipals als
efectes de adequar l’aportació als 6 grups municipals en comptes dels 5 que
figuraven a l’acord de 27 de juny de 2011.
VIST l’informe de la Secretaria General de 22 de gener de 2015. (L’H 2/2015).
En exercici de les facultats que li atorguen els arts. 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i 23.2 del vigent Reglament Orgànic del
Ple, a proposta de l’alcaldia, el Ple
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la dotació econòmica a favor dels 6 grups polítics municipals que
s’han constituït en aquest consistori, d’acord amb les determinacions de l’art. 73.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 23.2 del
Reglament Orgànic del Ple, de conformitat amb el càlcul que resulti de l’aplicació per
cadascun d’ells dels següents imports:
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a) Una dotació fixa de 12.750 € anuals, igual per a tots els grups polítics
municipals.
b) La quantitat que resulti de multiplicar 12.750 € anuals per cadascun dels
regidors o regidores adscrits/es a cada grup.
SEGON.- La quantitat es percebrà a raó d’1/12 part cada mes, o la part proporcional
que correspongui, amb efectes de la data del present acord.
TERCER.- Disposar que en compliment de l’art. 73.3, abans esmentat, els grups
resten obligats a portar una comptabilitat especial d’aquest dotació econòmica que
hauran de posar a disposició del Ple en el moment que els hi sigui requerida; i no
podran destinar aquesta dotació al pagament de retribucions de personal de
qualsevol tipus al servei de la corporació o l’adquisició de béns que puguin constituir
actius fixos de caràcter patrimonial.
QUART.- Les despeses que es deriven del present acord aniran a càrrec de la
partida 2115.02.9310.489.00.01 del pressupost municipal de la corporació.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord, als portaveus dels grups polítics municipals, a
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, a la Intervenció, Tresoreria Municipals i a la
Secció de Gestió Econòmica i Administració.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

DICTAMEN 8.PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL
PERIODE DEL 15/12/2014 FINS AL 31/12/2014 I DEL 01/01/2015 FINS AL
16/01/2015 I QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 9754 FINS AL 10273 I DE
L’1 FINS AL 237.
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. 9754
de data 15 de desembre de 2014 al núm. 237 de data 16 de gener de 2015.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.
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DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 9.DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
A LES SESSIONS NÚM. 49 I 50 DE 19 I 30 DE DESEMBRE DE 2014 I NÚM. 1, 2 I 3
DE GENER DE 2015, RESPECTIVAMENT.
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 49 i 50 de 19 i 30 de desembre de
2014 i números 1, 2 i 3 de 7, 13 i 20 de gener de 2015, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, PP, ICV-EUiA

En relació amb les mocions presentades pels grups polítics municipals del
PSC-PM, PP, ICV-EUiA, números 10 i 11, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, per a la presentació, hem quedat que farien la presentació quatre persones, per
tant, ho dic perquè es puguin repartir bé el temps. Comencem pel Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo parlaré de la primera moció que és la de rebuig dels
pressupostos de la Generalitat, per dir-ho curt i ras, no ens agraden aquests
pressupostos, no estem d’acord, i el que demanem i fonamentalment el que
demanem en la moció és en allò que fa referència a la ciutat, demanem tant als grups
amb representació en el Parlament de Catalunya, com als diputats i diputades de la
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nostra ciutat en aquest Parlament, que o bé recolzin les esmenes que ja diversos
grups presenten i que fan referència a les esmenes de presentació d’inversions
compromeses, acordades per a la nostra ciutat i que en aquests moments no es
veuen reflectides en els pressupostos.
Pensem que aquests pressupostos no tenen visos de realitat, no estan afrontant els
problemes reals dels catalans i les catalanes que tenim en aquests moments, en un
moment en el que el 26% dels catalans està en risc de pobresa i exclusió, i un de
cada quatre nens pateix desnutrició en el nostre país, pensem que aquests
pressupostos no donen resposta a aquests greus problemes. Per tant, el que
demanem és que els pressupostos es retornin, es tornin a fer, que no ens quedem
amb el pressupost o amb el supòsit d’uns pressupostos per anar creant unes
estructures d’estat, el que volem és que l’estat de les estructures que avui tenim sigui
un estat de veritat, que funcioni, que doni resposta i recolzament a la gent que més
necessitats té en aquests moments i, per tant, que donin resposta a les necessitats
del poble de Catalunya avui, i quan diem poble de Catalunya, diem els catalans i les
catalanes que estan patint molt severament els efectes de la crisi i el desgovern de la
Generalitat de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Resulta evidente que los presupuestos que ha presentado
Convergència i Unió con el apoyo de Esquerra Republicana son malos para
Hospitalet, pensamos que no van a cubrir las necesidades de nuestra ciudad y de
nuestros ciudadanos y creemos que es importante el paso que hemos dado tanto el
Partido Popular como el Partido Socialista, como Izquierda Unida, como Iniciativa per
Catalunya, de unir nuestras fuerzas en defensa de los intereses de nuestra ciudad y
que no están reflejados en los presupuestos.
De hecho, todos nosotros hemos presentado en diferentes Plenos, propuestas de
actuaciones a realizar por la Generalitat, para mejorar la calidad de vida de nuestros
ciudadanos, propuestas que ahora hemos recogido e incorporado a modo de moción,
para su traslado al Parlament de Catalunya, para que nuestros representantes en ese
lugar no sólo defiendan las propuestas que podamos presentar cualquiera de
nosotros, sino que defiendan todas las propuestas presentadas por cada uno de
nuestros grupos políticos y que son buenas para la ciudad de Hospitalet. Creemos
que esa forma de trabajar es muy positiva y pensamos que será reconocido también
por nuestros ciudadanos.
Y tres cuartos de lo mismo respecto a la financiación de las escuelas “bressol”,
pensamos que el gobierno de Convergència i Unió, con el apoyo de Esquerra
Republicana, está incumpliendo con sus obligaciones y que eso va a repercutir muy

…/…

45

negativamente en nuestra ciudad. Para Convergència i Unió y Esquerra Republicana
es más importante gastar el dinero en crear estructuras de un imaginario estado
independiente, que gastar ese dinero en la realidad educativa de nuestros hijos.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per presentar la segona moció, que té molt a veure amb el
pressupost, evidentment perquè el finançament de les bressols municipals són motiu,
normalment, de ser un contingut del pressupost, en aquest cas la notícia és la seva
absència en el pressupost del 2015.
L’Estatut de Catalunya estableix la competència exclusiva en educació infantil per
part de la Generalitat i la Llei d’Educació de Catalunya estipula el següent: el
Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de
places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal. El
Departament pot subvencionar l'escolarització d'infants en llars d'infants de titularitat
privada que desenvolupen l'activitat amb finalitat essencial de servei. I aquestes
subvencions, les de les entitats privades, han de representar per a les famílies una
disminució del cost de l'escolarització.
En el projecte de pressupost de la Generalitat del 2015, donat que dóna suport tant
Convergència i Unió com Esquerra Republicana, s’ha eliminat la partida destinada al
finançament de les escoles bressols de titularitat municipal, en contra del que
determina la Llei d’Educació. En d’altres pressupostos hi havia la partida i finalment
no la van executar, en aquest pressupost ja ni està la partida.
Des de l’any 2011 la Generalitat ha estat incomplint les seves obligacions i acords
signats amb les entitats municipalistes, primer reduint de forma unilateral i sense cap
negociació l’aportació per alumnes fins arribar a zero, i després, doncs derivant
aquest finançament en un acord entre el Departament d’Ensenyament i les
Diputacions, per tal que aquestes, les Diputacions, que no deixen de ser
administracions locals, assumeixin part del finançament de les bressols de titularitat
municipal, no pas els 1.800, sinó poc més de 800.
Per tant, això significa la desinhibició total de les seves responsabilitats per part de la
Generalitat i el traspàs de tot el finançament als fons local, ja siguin de la Diputació o
siguin de l’Ajuntament. Aquest mateix acord significarà pèrdues dels ajuntaments
netes d’ingressos locals, doncs els recursos que destinava abans la Diputació de
Barcelona a d’altres serveis públics, ara els destinarà a les bressol municipals.
El passat mes de desembre, sis mesos després d’haver finalitzar el curs, el
Departament d’Ensenyament va anunciar també que reduïa la subvenció a les
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bressols d’iniciativa social, per tant, no només patien les municipals, sinó també les
d’iniciativa social, i reduïen un 60% quan ja el curs estava a punt d’acabar, passant la
subvenció de 720 a 300 euros.
Aquesta mesura significa el perill de la continuïtat del servei de moltes escoles
d’iniciativa social, que estan regentades a la nostra ciutat, cinc d’elles en concret per
cooperatives de treballadors i, per tant, també limita l’accés de les famílies amb
majors dificultats, a aquestes bressol. Tot i portar, ja portem un trimestre vençut del
2014-2015, el Departament tampoc ha informat a aquestes bressol d’iniciativa
privada, però regentades per cooperatives, no ha informat sobre la convocatòria de
cap subvenció pel curs 2014-2015.
Per tot això, els grups polítics d’Iniciativa-Esquerra Unida, el PSC i el Partit Popular,
instem al Govern de la Generalitat, al manteniment de l’actual xarxa pública de llars
d’infants municipals, atenent a la seva responsabilitat institucional que marca la LEG.
Demanem que s’inclogui en el projecte de pressupost de la Generalitat per l’any
2015, una partida específica i amb la suficient dotació econòmica per fer front al
finançament de les escoles bressols municipals i recuperar com a mínim el
finançament del 2010.
També demanem al Departament d’Ensenyament el compliment dels acords signats
amb les entitats municipalistes pel finançament de les bressols, incomplerts des de
l’any 2011. Demanem al Departament d’Ensenyament el pagament de les quotes ja
justificades i acceptades i també demanem que s’inclogui en el projecte de
pressupost del 2015, una partida específica i amb la suficient dotació econòmica per
fer front al finançament de les escoles bressols d’iniciativa social, recuperant com a
mínim l’import existent en el curs 2012-2013.
I finalment sol·licitar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment de la convocatòria
de beques amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés,
que sembla que l’únic que han acordat en temes de llars d’infants, Esquerra
Republicana i Convergència i Unió, però no retornar els cinc milions de fons que hi
havia, sinó tan sols tres milions per beques a les famílies sense recursos que volen
accedir a les bressol.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Graells, em sembla que li queda poc temps.

SR. GRAELLS
Sí, per reforçar els arguments del Sr. Lluís Esteve, dir que la moció demana
precisament el compliment de la Llei, perquè diu clarament l’Estatut d’Autonomia que
el govern de la Generalitat té competència exclusiva, en una cosa tan important com
és l’escolarització de nens i nenes de zero a tres anys, la Llei diu que això ha d’estar
garantit amb un finançament públic, evidentment de qui té la competència, i hem de
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dir clarament, parlant en xifres, que des dels incompliments de l’any 2011, hem
passat que el govern de la Generalitat donava 1.800 euros per cada nen i nena
escolaritzat i ara ha passat a zero, amb incompliments reiteratius, amb
endeutaments, amb impagaments dels seus compromisos i, evidentment, ara això es
culmina que en els pressupostos de la Generalitat això queda a zero.
I això a qui es traspassa? a la Diputació? que no deixa de ser una administració local.
No és la competent en educació i lògicament el que fa és socialitzar, com a mal
menor, socialitzar, diríem, el problema, socialitzar el problema, i això sacrificant
partides que teòricament la Diputació hauria de destinar a d’altres coses en les que
és competent. Anem construint un Estat racional, pel que veiem, passem les
competències a qui no les té, sense finançament i fem que una administració s’hagi
de comprometre. Per què s’arriba a aquest acord, dons per socialitzar, per poder tirar
endavant.
Encara més greu em sembla el cas de les escoles bressol d’iniciativa social, que es
veuen en el mateix problema, l’únic que ells no tenen cap marge, no tenen cap
Diputació que els hi pugui fer de paraigües d’aquesta realitat...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Graells, després tindrem un altre torn. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Desde Plataforma apoyaremos la moción que nos presentan
los cuatro grupos proponentes, de rechazo al presupuesto de la Generalitat para este
año, porque, bueno, es otro presupuesto, pues para nuestro punto de vista
absolutamente nefasto en muchos aspectos. Nosotros entendemos que se nos diga
que, bueno, que puede no haber dinero para muchas cosas, pero claro, el dinero que
hay, aquí es donde se demuestran las prioridades que tiene cada persona o, bueno,
en este caso más que las personas, cada gobierno. Lo que no podemos compartir,
obviamente, de un presupuesto, es que sigue recortando en políticas sociales,
pensamos que la inversión per cápita en políticas sociales es la misma ahora que
hace 10 o 12 años, no podemos estar de acuerdo con un presupuesto de la
Generalitat que no mejora en nada en educación, que no mejora en nada en cuanto a
la sanidad, que no paga a las farmacias, que no paga la paga extra que quitaron a los
funcionarios.
Pues lógicamente es un presupuesto, el aprobado por Convergència y Esquerra
Republicana, pues que la verdad es que es un presupuesto completamente
ideológico, ideológico en el aspecto que se están gastando millones de millones,
millones de euros en pagar a TV3, pagar estar estructuras de este estado imaginario
que quieren crear, bueno, están gastándose el dinero en unas cosas que
obviamente, más allá de la divergencia a nivel político que podamos tener en el tema
del independentismo, lo que no tiene sentido es que hoy en día, teniendo la situación
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que tenemos en Cataluña, pues los recursos que hay vayan destinados precisamente
a aspectos que no son en absoluto sociales, que no son el día a día de la gran
mayoría de la población, sino que simplemente son el día a día, encima de aquellas
personas que, claro, que no están pasando penurias y las personas que no pasan
penurias pues se pueden dedicar, pues eso, a imaginarse, a crear unas estructuras
de otro tipo de estado. Por tanto, obviamente cuando hay poco dinero es
precisamente el momento más importante de elegir donde nos lo gastamos.
Y bueno, claro, supongo que ahora, pues oiremos, no lo sé, pero es un poco lo que
hemos oído muchas veces, el tema de la financiación de Madrid, de si “Madrid ens
roba” o nos debe dinero, pero bueno, independientemente del déficit fiscal o como
quieran llamarlo, eso no nos obliga a los catalanes a estar pagando tantos altos
cargos como tiene la Generalitat, no nos obliga a los catalanes, independientemente
de que Madrid nos robe o no nos robe, a tener embajadas en el extranjero, no nos
obliga a los catalanes a estar pagando 200 millones de euros a TV3, esto es
independiente de que Madrid nos robe o no nos robe, o el argumento ese. Por tanto,
lógicamente es un presupuesto que Plataforma per Catalunya no puede estar de
acuerdo. No puede estar de acuerdo y aún menos el grupo municipal de Plataforma
per Catalunya de Hospitalet, pues con la deuda de millones de euros que tienen con
nuestra ciudad, es que yo creo que desde el grupo político de Convergència i Unió,
cuando van a una reunión y en vez de pagar lo que nos deben a los ciudadanos de
Hospitalet, están creando unas…o se están gastando el dinero en cosas que al
ciudadano de Hospitalet encima no nos llega, ni nos afecta, y encima no
compartimos, porque la realidad política es la que es en esta ciudad, pues bueno, yo
no sé cómo se podrá defender este presupuesto, y menos desde el grupo municipal
de Hospitalet.
Por tanto, bueno, ya se ha hecho una explicación, los otros grupos un poco en la
línea que, bueno, que se ha querido plantear de lo poco social que es este
presupuesto, por tanto, no vamos a entrar tampoco, porque en la moción está muy
bien explicadas todas las infraestructuras que tendríamos que tener en la ciudad,
pagadas por la Generalitat, acordadas con ellos, y que aún no tenemos. Por tanto,
obviamente, pues no podemos estar de acuerdo con estos presupuestos y votaremos
favorablemente a la moción presentada por los cuatro grupos.
También votaremos favorablemente a la siguiente moción.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sí, jo faré l’explicació respecte de la primera moció que fa
referència als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i la meva companya, la
Sra. Annabel Clar, respecte de l’altre moció.
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Respecte a la primera moció, deia el Sr. Fran Belver que no els hi agradaven aquests
pressupostos, doncs això nosaltres també ho venim dient, no són uns pressupostos,
en aquest sentit, que ens entusiasmin, ens agradaria poder tenir d’altres xifres, per
poder fer uns altres pressupostos, però la realitat és que hi ha un element que ens
limita i molt, a l’hora de fer els pressupostos, que és el nivell..., i vostès diuen que no
en volen, alguns de vostès diuen que no en volen sentir a parlar, però jo crec que no
podem amagar cap de nosaltres el cap sota l’ala, el nivell de dèficit el qual estem
obligats a fer i, en aquest sentit, això és limitador dels diners, dels recursos, que
directament el govern de Catalunya pot disposar.
En aquest sentit, escolti’m, el nivell de dèficit que se li exigeix pel 2015 al govern de
Catalunya és el 0,7%, i a mi m’agradaria això emmarcar-ho en la situació general de
l’Estat. A Europa, és cert, posa un dèficit pel conjunt dels estats, també per a l’Estat
Espanyol, que en aquest cas és del 4,2%. Aquest 4,2%, si tenim en compte que les
autonomies representen un terç de la despesa de l’Estat, una tercera part, voldria dir
que nosaltres podríem fer, si repartíssim justament el que és el nivell de dèficit que a
l’Estat se li permet, podríem tenir un dèficit d’un 1,6% i, per tant, disposar de bastants
més diners, passar del 0,7 a l’1,6 vol dir passar a disposar de molts centenars de
milions d’euros més per poder fer coses. Aquesta és la política que el govern
espanyol ens obliga i, per tant, en aquest sentit, molt limitadora del que són els
pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Dit això, jo crec que també cal aclarir una altra sèrie de coses, és cert que el
pressupost de la Generalitat de Catalunya té menys diners a dia d’avui, el conjunt del
pressupost de la Generalitat, per tots els motius que jo els hi explicava, té menys
diners que no pas tenia en el 2010, en aquest sentit, doncs hi ha 6.119,5 milions
d’euros menys, no és una xifra menor parlar de 6.119 milions d’euros menys, i això,
doncs lògicament castiga i castiga el que són les despeses que es poden fer.
Però cal també dir tot un altre seguit de coses i és que dintre de la xifra global que
com a govern es disposa, mai com fins ara, des d’un punt de vista percentual, perquè
és evident que si el que és tot el pastís s’ha encongit, el que és des d’un punt de vista
percentual mai com fins ara s’havien utilitzat més del 70% dels recursos de la
Generalitat per fer polítiques socials. I aquesta és una realitat que malgrat que
nosaltres també voldríem disposar de més diners per fer polítiques, doncs en matèria
de salut, d’educació i de benestar social, també és cert que mai com fins ara s’havien
utilitzat, concretament el 71,2% del total del pressupost en aquesta matèria.
Xifrar una altra sèrie de coses i que per nosaltres ens sembla que són rellevants, aquí
es deia que la paga, el que és la segona paga dels treballadors públics i també el que
ha estat la reducció de jornada i també, per tant, de salari, del que són els
treballadors interins, bé, tot això en aquest pressupost del 2015 es restableix, i aquest
no és un tema menor, el fet que els treballadors, insisteixo, de la Generalitat de
Catalunya puguin disposar, doncs com qualsevol altre, de les 14 pagues i no només
de 13.
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En la proposta que vostès ens posen sobre la taula, hi ha tot un conjunt d’accions
que reclamen per a la nostra ciutat, segurament si es duguessin totes a terme aquest
2015, es faria com mai, o sigui, ja entenc que vostès fan una proposta de màxims,
per dir-ho d’alguna manera, perquè, vaja, en cap any, doncs el nivell de construcció
hauria estat d’aquestes dimensions. Jo però, sí que voldria citar dues obres que jo
crec que no són menors, que es faran a la nostra ciutat i que, per tant, cal dir-les, que
és el CAP del Gornal i el Centre de Rehabilitació de Bellvitge, que saben que aquest
és un compromís que hi és i no només que hi és verbalment, sinó que també està en
l’àmbit dels pressupostos.
Per tant, escolti’m, podem compartir, per dir-ho d’alguna manera, que voldríem uns
pressupostos més generosos, no només per a la nostra ciutat, sinó també pel conjunt
de la gent del país, però la situació és la que és i, per tant, en aquest sentit, jo crec
que cal ser també..., cal tenir en compte el marc general a l’hora de d’explicar que és
el que veritablement es fa a casa nostra.
I si un cas ara seria el torn de la meva companya Annabel Clar.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, en nom de Convergència i Unió, pel que fa referència a la moció del finançament
de les escoles bressol municipals i d’iniciativa social, m’agradaria si em permeten
començar pel final, per dir-ho d’alguna manera, pel punt setè, on diuen donar trasllat,
trobo que s’han oblidat el govern de Madrid aquí, perquè en el punt segon vostès
mateixos reconeixen que com estipula la LEG, d’acord amb les competències
exclusives atribuïdes a la Generalitat en educació infantil, potser que això li facin
arribar al Ministre d’Educació de Madrid a veure si d’una vegada per totes
s’assabenta que és la Generalitat qui té les competències exclusives i que deixi de
ficar el nas allà on no el demanen i que deixi de voler intervenir allà on no el demanen
i no se’l necessita i que el model educatiu que tenim a Catalunya és un model que
funciona i no necessitem directius, ni comissaris polítics, que ens vinguin des de
Madrid.
Un cop dit això, reconèixer que sí, que és veritat, que quan el pressupost és el que és
i n’hi ha problemes pressupostaris i n’hi ha manca de diners, doncs hi ha dues
maneres d’actuar, una que és arribar a concerts i arribar a acords amb d’altres
administracions implicades i l’altre és la confrontació. Aquí, des d’aquest Ajuntament,
tenim constància repetides vegades, doncs que el que era el grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, ara els dos grups per
separat, tenen una fixació amb aquest tema, és la seva línia de desgast, diguéssim,
per dir-ho d’alguna manera, a vostès no els interessa parlar, doncs que de zero a tres
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anys no és obligatori i en canvi des de la Generalitat de Catalunya s’ha potenciat
d’una manera claríssima per sobre de la mitjana europea, això no els interessa dir-ho.
No els interessa tampoc parlar del que s’està fent des del govern de la Generalitat en
el tema de la formació professional, ni el que s’està fent en el tema dels batxillerats, ni
en la primària, ni tampoc els interessa explicar com s’està potenciant des de la
Generalitat l’esperit científic, ni l’esperit de les tecnologies, en els nostres joves, això
no interessa, interessa més parlar d’una sèrie de coses que, quan els diners venien
de Madrid a la Generalitat i de la Generalitat als ajuntaments, era fantàstic i
meravellós, des del moment que els diners no vénen de Madrid i la Generalitat busca
acords amb d’altres administracions per poder continuar fent front en la mesura del
possible a aquest compromisos, llavors ja no està bé, perquè és una altra
administració, llavors concertar no, però buscar folló i merder, per dir-ho d’alguna
manera i perdó per l’expressió, això està fantàstic i meravellós.
És curiós, sí, és curiós, hi havia un pla de construcció d’escoles bressol, 560
municipis tenien que crear places, d’aquests 560, 127 ho va fer per sobre del cens, el
que ha comportat és que posteriorment s’han hagut de tancar 11 escoles bressol per
manca d’alumnat, per manca de cens, 11 escoles bressol, que les places han estat
pagades des de la Generalitat. No, això és un pla que va fer el tripartit, un pla que el
va fer sense tenir en compte, ni la realitat del territori, ni les diferències entre els
territoris, ni absolutament res de res, ni el cens, ni la població, i la prova és que
posteriorment s’han hagut de tancar 11 escoles bressol.
Que no deixa de ser curiós precisament que mentre s’estava dient que s’havia de
pagar a terços, Generalitat, Ajuntament i família, que es reconeixia que la Generalitat
havia de pagar 1.800 euros per plaça d’escola bressol, en aquell mateix moment, des
de l’Ajuntament de l'Hospitalet, tenia un concurs de les places que les treia a 875
euros, ostres! reclamar una tercera part a la Generalitat de 1.800 i des d’aquí s’estava
dient que eren 875 euros, n’hi ha coses que no quadren.
De totes maneres, per fer confrontació s’ha de tenir un passat molt net i un present
molt net, el que no pot ser és que l’Estat deixés de fer l’aportació de zero a tres, el
que era el Pla Educa 3, va desaparèixer en el curs 2010-2011, això van ser 17
milions d’euros que van desaparèixer d’un “plumazo”, i que anteriorment el govern
socialista de l’Estat de Madrid va eliminar la gratuïtat del tram de tres a sis anys, que
això va suposar 56 milions d’euros que “de golpe y porrazo” van desaparèixer també i
després, això sí, exigirem que el govern autonòmic continuï fent front a tot allò que li
correspon i el que deixen de pagar els altres.

SRA. ALCALDESSA
Ja ha acabat? Molt bé.
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SRA. CLAR
Perdó, no hem dit que votem en contra.

SRA. ALCALDESSA
Vot en contra, sí, s’ha desprès, però perquè quedi clar. Passaríem ara als grups que
han fet la proposta, per si hi ha alguna rèplica, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Miri, estaria disposat a dir-li que estic d’acord amb tot el que
han dit, com a mínim en el marc que vostès dibuixen, estaria disposat, però, al final
Convergència i Unió governa a la Generalitat o van allà a passar l’estona? Perquè,
miri, si és per deutes, deutes d’altres en tenim tots, però al final amb el que tenim
governem, prioritzem i decidim. Llavors, vostès, legítimament, faltaria més, prenen les
decisions que consideren convenients i les decisions que vostès consideren
convenients, per exemple, és dir que a les escoles bressol municipals els hi donen
zero euros, i això és una decisió, legítima, sí, jo per això li deia, escolti, en lloc de
muntar una estructura d’estat, facin que les estructures que tenen ara passin a un
estat actiu.
És certa una cosa, amb aquest pressupost, d’aquí a sis mesos no ens podrem
queixar que vostès incompleixen el pressupost, aquesta vegada ja ni ho han posat,
perquè fins ara cada any ho posaven en el pressupost. ¿Per què no ens expliquen
què van fer amb tots els diners que estaven posat per a les escoles bressol en el
pressupost 2014 i no van executar ni un euro? Què van fer amb aquells diners?
Perquè aquells diners estaven en el pressupost, com a mínim aquest any no els han
posat.
Per tant, miri, vostès diuen, escoltin, d’Espanya no ens arriben els diners que ens han
d’arribar, d’acord, però amb els que els hi arriben què fan amb ells, vostès
decideixen. Vostè Sra. Borràs em deia, hi ha un 4,2% que Europa ens deixa
endeutar, les comunitats autònomes representem un terç i els ajuntaments què
representem, el zero per cent de l’administració pública a Espanya, perquè el nivell
d’endeutament que ens permeten als ajuntaments és zero, i amb això governem,
prenem decisions i prioritzem, intentem donar resposta als problemes de la gent i si
no és així, ens ho demanden i ens ho demanden a nosaltres i no diem que és que la
Generalitat ens deu, que és que l’Estat no ens deixa demanar préstecs, no diem res,
assumim la nostra responsabilitat, prioritzem, on arribem, arribem, i on no arribem és
que hem pres les decisions que algú pot pensar que són equivocades.
L’únic que els hi demano és que vostès reflexionin també.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Juan Carlos del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Mire, mientras los miembros de la mesa del tercer sector,
perdonen, pero es que estoy bastante fastidiado de la garganta, les pedían más
recursos para poder combatir la pobreza que existe en Cataluña, ustedes a la vez,
con sus socios de Esquerra Republicana, estaban hablando de destinar 10 millones
de euros para organizar la Agencia Tributaria de Cataluña, no sé para ustedes qué es
prioritario, si crear la Agencia Tributaria de Cataluña, que ya existe a nivel de estado,
o ayudar a las familias de Cataluña que no llegan a final de mes para comer.
Hoy al mediodía, la propia patronal catalana de Fomento de Trabajo ha cuestionado
la eficacia y el gasto de la creación de las estructuras de Estado que propone hacer
Convergència i Unió, lo ven absolutamente ineficaz. Y miren, mientras ustedes
critican a Madrid, es que cuando alguien les dice algo, ustedes siempre buscan el
enemigo externo, parecen Grecia ustedes, pues mire, mientras con una mano
ustedes critican al gobierno de Madrid, con la otra hoy están pidiendo 9.400 millones
de euros ¿para qué? ¿para ayudar a las familias que necesitan ayuda en
Cataluña?¿para ayudar al fomento del trabajo? ¿para ayudar a implantar más
empresas en Cataluña? No, una parte la destinan ustedes a la creación de
estructuras de estado, se están equivocando ustedes en las prioridades.
No puede ser que mientras el gobierno de la Generalitat, y lo estamos viendo en
Hospitalet, está recortando en sanidad y en educación, no puede ser que ustedes
aumenten un 25% el gasto en la creación de la agencia propia tributaria, ustedes han
pasado a 35,9 millones de euros, un 25% más del presupuesto anterior, para crear
esa agencia, no, destinen esos 35,9 millones de euros a las familias de Cataluña que
realmente lo necesitan, destínenlo a sanidad o destínenlo a educación, y dejen ya
esa quimera de crear un estado independiente que lo único que nos lleva es a la
ruina.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, convido a tota la gent que ens acompanya avui a baixar-se del “YouTube” el vídeo
de la compareixença del Parlament de Catalunya de la Sra. Irene Rigau, la Sra.
Annabel Clar l’ha clavat, l’ha clavat, evidentment, en tots els errors que també la Sra.
Rigau va posar sobre la taula, en la seva dèria contra nosaltres, dient que tenim una
fixació amb les bressols, i també en la seva equivocació dient que aquest Ajuntament
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només posa 800 euros per plaça, llegint el document del Plec de Condicions d’una
concessió administrativa i oblidant una petita part que són els 700 euros que a més
dels 800 que diu aquest Plec de Condicions, posem per cada plaça en beques. Per
tant, aquest Ajuntament posa els 800 que deia aquell Plec de Condicions i 700 més
en beques, 1.500.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, Sra. Borràs, por su defensa del presupuesto que ha hecho, y lamentando ser
repetitivo, pero lo hemos comentado desde el grupo de Plataforma primero, lo han
comentado luego otros grupos municipales, más allá del déficit que les deje o no les
deje la Ley, es una cuestión de prioridades, de prioridades, porque ustedes gestionan
muchos miles de millones, por tanto, si nos deben o no nos deben, ese es un tema
independiente de cómo se los gastan ustedes, y si me dicen, no, es que nosotros
destinamos el 90% a partidas de bienestar social, pero es que no es así, pues no es
así, y encima con los porcentajes tampoco es así como ustedes dicen.
Hombre, pero es que yo no entiendo cómo se pueden gastar ni un solo euro en estas
estructuras del estado, en esto que pretenden gastarse ahora otros 10 millones más,
que sale en prensa, oiga ¿pero alguno de ustedes que ha hecho los presupuestos ha
pasado por las urgencias de Bellvitge? Es que no lo sé, oiga, es que en vez de crear
unas estructuras, de pagar a una gente para que haga o constituciones catalanas o
que haga lo que sea, en vez de pagar a estos grandes del “Consell Consultiu del nou
estat”.
Oiga, de verdad, en la sociedad catalana hay muchos problemas, le repito, para no
irme a otros problemas, oiga, si es que tenemos Bellvitge aquí, que no nos costaría
10 millones de euros, pues deje las estructuras catalanas, prioricen en cosas
sociales, en cosas que la gente necesita. Pero es que ya le digo, es que son
presupuestos que, bueno, están hechos por gente, lógicamente, por gente que ya no
que no pasa penurias, sino que no se entera de las penurias de los demás.
SRA. ALCALDESSA
Sí, per part de Convergència i Unió, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Ens deien..., jo voldria posar llum sobre dos aspectes, un,
ens diuen, en els pressupostos hi ha una partida assignada a les escoles bressol ¿on
són aquests diners? Doncs, escolti’m, això és molt fàcil, això és com una família, una
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família té uns ingressos, el sou del pare i la mare, si el pare es queda sense feina o
l’empresa té dificultats i no li paguen el sou al pare, com a ingressos constarà que ha
d’haver-hi aquell sou ingressat, però els diners no arriben, perquè és el que fa Madrid
respecte Catalunya, els diners no arriben i, per tant, és aquí on hi ha la dificultat a
l’hora de materialitzar aquests pressupostos i, per tant, aquest és un tema que és fàcil
d’entendre, tan fàcil d’entendre que l’entenem tots els que estem assentats aquí i no
ens facin trampa quan ens diuen respecte d’això.
I què passa, vostès ens diuen, home, escolti’m, donin prioritat a les polítiques socials,
els he explicat, mai com ara s’havia arribat a més del 70% que tots els diners que es
gasta la Generalitat de Catalunya són en polítiques socials. I ens diuen, home, no
gastin més diners, que hem dit en aquests any posar diners per fer l’Agència
Tributària Catalana, és que “otro gallo nos cantaría” si els diners dels catalans es
quedessin a Catalunya i no anessin a Madrid.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, respecte a la següent moció se’ns ha dit que què fa el govern de la Generalitat,
doncs deixin-me que els hi digui només set coses que està fent el govern de la
Generalitat. S’està desenvolupant un pla d’orientacions pedagògiques pel primer cicle
d’educació infantil, s’està elaborant una guia per a l’organització i el funcionament de
les llars d’infants, s’està assessorant als ajuntaments per fer sostenible el model de
llars d’infants, es treballa conjuntament amb les entitats municipalistes per tal de fer,
flexibilitzar i adaptar el marc actual de la regularització de les llars d’infants, les
administracions hem finançat...

SRA. ALCALDESSA
Sí, s’ha acabat el temps. Sí, han de repartir, quant temps tenen ara? Dos minuts, un
minut el Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Intentem fer-ho. Sra. Borràs, vostè deia que no féssim trampes, estic d’acord, no fem
trampes, hi ha moltes maneres de pujar un percentatge, clar, si baixem el pressupost,
resulta que el percentatge del que gastem cada vegada puja més, clar, amb aquesta
regle de tres, si continuem baixant el pressupost de la Generalitat, es gastaran més
del 100%, home, això sí que és fer trampes.
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I després, Sra. Clar, a tot això que ens expliquen que estan fent de fer estudis,
previsions, veure les línies estratègiques d’aquí a no sé quants anys, escolti, de
veritat, no cal que ho facin, quan ho acabin no quedaran escoles bressol públiques,
amb la qual cosa no faran falta els estudis que estan fent.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Lluís Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, en tot cas, seguint amb el vídeo del “YouTube” de la Sra. Rigau, la Sra. Rigau
també parlava d’11 municipis que havien planificat malament, no és el cas de
l'Hospitalet, l'Hospitalet no només tenim les 675 places que teníem ara fa tres anys,
sinó que hem augmentat 40 places més en aquests tres últims anys, per tant, ara en
tenim 715.
I, en tot cas, el que ha de saber és que no estem sols, perquè hi ha 40 ajuntaments
que han fet un contenciós-administratiu per reclamar allò que és seu, i allò que és seu
són els 1.800, allò que ens han de pagar.
I miri la llista si és llarga de totes les obres que no estan en el pressupost de la
Generalitat d’inversions, set edificis nous, quatre o cinc ascensors a escoles, etc, tot
això està pendent des de fa quatre anys que es van aturar sobtadament les
inversions a la nostra ciutat en temes educatius i hem tornat al passat, hem tornat a
l’època en què Hospitalet no estava en el mapa de les inversions educatives per a la
Conselleria d’Ensenyament.

SRA. ALCALDESSA
Sí, jo per finalitzar, perquè crec que el tema és prou important, primer agrair a tots els
grups que han donat suport a aquestes dues mocions, els que han sotasignat les
dues mocions, i també al grup que ha donat suport, perquè realment aquests són
temes, que em sembla que era el Sr. Esteve que ho deia al principi, són temes que
tenen molt a veure, el pressupost de la Generalitat de Catalunya amb les escoles
bressol, però no només amb les escoles bressol, sinó amb el dia a dia de moltes
famílies d’aquest país.
És evident que aquest és un pressupost que no agrada a ningú, perquè comentava la
Sra. Borràs que tampoc a ells els hi satisfà al 100%. I és cert que són moments
difícils, que són moments complicats, és cert que en aquests moments tenim un 19%
de taxa d’atur a Catalunya, que hi ha 726.000 aturats, que hi ha moltíssimes famílies,
més de 34.000 que tenen infants o que tenen depenents al seu càrrec i que no tenen
ingressos, que és cert que hi ha un 30% d’infants que estan en risc de pobresa, i això

…/…

57

és una realitat i el que esperem els catalans és que el govern de la Generalitat faci un
pressupost, que prioritzi les conseqüències de tot això, les conseqüències de la crisi.
I jo puc entendre a la Sra. Borràs que deia que Espanya pot fer un 4,2% de dèficit,
Catalunya pot fer un 0,7%, podíem arribar a un 1,6% i així tindríem més diners, i com
molt bé deia el Sr. Belver, els ajuntaments no ho podem fer, zero per cent de dèficit. I
amb aquesta situació, quan la Generalitat està reduint, perquè es redueix el pastís i,
per tant, es redueixen les partides que van destinades a les polítiques socials, a les
polítiques educatives, a les polítiques que d’alguna forma ajuden a les persones que
pitjor ho estan passant en aquests moments per culpa de la crisi, a tirar endavant, és
el moment en el que es presenten uns pressupostos els quals no ajuden a pal·liar
absolutament res.
M’imagino que, com sempre, la Generalitat pensa que d’això ja es faran càrrec les
famílies, es faran càrrec les entitats i es faran càrrec els ajuntaments, com sempre
hem fet en els últims anys, i això, no ens enganyem, està posant en una situació molt
complicada, molt difícil, també als ajuntaments. I ho estem fent malgrat aquestes
dificultats, malgrat que nosaltres també hem de quadrar el pressupost, perquè
nosaltres prioritzem i nosaltres tenim consciencia social i quan tenim consciencia
social i prioritzem els recursos que tenim, és per això que estem aguantant i tirant
endavant les escoles bressol, les escoles de música, els plans educatius d’entorn,
que recordo que també tot això és política social, estem ajudant a les famílies en
temes d’alimentació, tres milions d’euros vam posar a l’any 2014 per aquest tema,
hem incrementat i hem multiplicat per nou les beques de menjador, perquè les
beques de menjador no poden esperar, els nens i les nenes per molt que la
Conselleria hagi augmentat el percentatge, els diners que arriben són insuficients.
I aquesta cohesió de crisi, aturats, pobresa, famílies, problemes i menys recursos per
part de la Generalitat, menys pressupost i menys diners, doncs al final algú ha de fer
front, i en aquests moments els ajuntaments, jo vull llençar, doncs una llança, valgui
la redundància, a favor dels municipis, i quan parlo dels municipis, parlo també dels
ciutadans i ciutadanes, hem de reclamar i continuar reivindicant el que és nostre, i per
això avui crec que és important reivindicar que a l'Hospitalet hi ha molts compromisos
que la Generalitat de Catalunya va adquirir, no amb l’Ajuntament, quan parlo de
l’Ajuntament parlo dels ciutadans i de les ciutadanes, que no s’han complert.
I simplement, miri Sr. Esteve, vostè deia, és que l’any passat vam posar la partida i
aquest any ja ni la posen, és que jo prefereixo que no m’enganyin, és que l’any
passat van posar una partida d’escoles bressol i no l’han gastat i, per tant, hem
esperat tots que aquests diners arribin a les escoles bressol i a les famílies i no han
arribat. I vam estar molt contents fa un any quan vam veure que el CAP del Gornal
estava pressupostat en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, però no s’ha
executat ni un euro d’aquest CAP, aquest any tornen a posar la partida, esperem que
no passi el mateix i que aquest any per fi es pugui executar. Per tant, els
pressupostos no només són inadequats perquè no tenen les quanties que necessita
la ciutat, sinó que a sobre les quantitats que es posen no són creïbles, i això és el
pitjor que pot fer un govern, no ser creïble.
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I, en aquest sentit, crec que el que ha de fer el govern és, primer pagar el que deu, i
en aquesta ciutat, aquest matí em comentava la Sra. Perea, tenim encara un deute
pendent de 15 milions d’euros amb els ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet, que són
diners que són de la ciutat, que serveixen en aquests moments o que no podem fer
servir perquè no els tenim, també per fer polítiques socials i quan parlo de polítiques
socials, parlo realment de polítiques de formació, de polítiques educatives, de
polítiques d’atenció als col·lectius que més ho necessiten. Parlo dels infants que van
a l’escola bressol, com deia el Sr. Esteve, a l'Hospitalet no hem tancat cap escola
bressol, perquè l’Ajuntament ha estat recolzant aquestes escoles.
I ¿sap Sra. Annabel Clar per què han tancat moltes escoles? Aquestes 11 escoles
bressol, no és perquè no tinguin nens, no és perquè no hi hagi nens per portar a les
escoles bressol, no és perquè hi hagi una mala planificació, és que si tu repercuteixes
el que la Generalitat no paga a les famílies, no hi ha cap família que pugui assumir el
cost real d’aquestes escoles bressol i per això, davant d’aquesta situació, els
ajuntaments, alguns ajuntaments no poden assumir aquests recursos i les famílies
tampoc i al final, en definitiva, el resultat és que algunes escoles bressol municipals
han hagut de tancar. No és el cas de l'Hospitalet, a l'Hospitalet encara hi ha moltes
persones, moltes famílies, que continuen necessitant aquest recurs i per això l’estem
mantenint.
Però és una mica lamentable passar de 1.800 euros per plaça d’escola bressol, a
zero, és molt lamentable passar de 600 euros per plaça de nen a l’escola de música,
a zero, és molt lamentable que els plans educatius d’entorn hagin desaparegut
completament, que no hi hagi polítiques actives pels joves, per a la formació de joves
que busquen feina, que estan cercant feina, és molt lamentable que hi hagi molts
equipaments educatius que no només no es fan les obres de substitució, és que ni
tan sols s’estan abordant les obres de manteniment important que algunes escoles
necessiten.
I, per tant, en fi, davant d’aquesta situació, jo que sempre sóc molt positiva, demano
als representants de Convergència i Unió, que no han donat suport a aquesta moció,
home, dir-los que encara som a temps, que els pressupost no s’ha aprovat i que si
posem tots fil a l’agulla i repensem el pressupost que la Generalitat ha d’aprovar
d’aquí a poques setmanes, espero i desitjo que tinguin en compte, no el que li diu
l’Alcaldessa de l'Hospitalet o un o dos regidors o grups d’aquest Consistori, el que
pensen el 90% dels ciutadans i ciutadanes representats en aquest Consistori, perquè
realment estem en un moment d’emergència social i requerim la priorització, l’esforç i
el treball de tots els governs que estan en aquests moments treballant i realment
donar la sensació que els catalans i catalanes realment som el centre de les
polítiques per part del govern de la Generalitat.
Dit això, en fi, encara són a temps, i espero i desitjo que aquest comentari, aquesta
moció faci reflexionar a la Sra. Borràs, que com a representant de Convergència i
Unió en el Parlament de Catalunya, estic convençuda que farà arribar la nostra
opinió, doncs al President de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 10 i 11; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 10.- DE REBUIG AL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS
GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’ANY 2015.

DE

LA

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

VIST que el passat 2 de desembre de 2014 es va conèixer el projecte de
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.
ATÈS que pensem que el projecte de pressupostos presentats són irreals, doncs, ni
són els que Catalunya necessita, es basen en pura fantasia, no serveixen per a
combatre les desigualtats i tenen la finalitat de protestar més que de governar i de
marcar perfil polític més que d’administrar.
ATÈS que malgrat les moderadament esperançadores perspectives econòmiques, els
paràmetres socioeconòmics que determinen la salut de Catalunya indiquen que la
situació al nostre país continua sent d’una enorme gravetat:
-

Més de 726.000 aturats (19% d’atur)
Un 47% de joves que cerquen i no troben feina
Més del 24% de catalans en risc de pobresa i exclusió social,
34.000 famílies amb infants o dependents a càrrec sense cap ingrés
Gairebé un 30% d’infants que pateix privacions materials

ATÈS que les desigualtats estan esquinçant la legitimitat del sistema democràtic, del
“contracte social” i de l’economia de mercat a Catalunya. En tenim alguns exemples:
En la nostra SANITAT PÚBLICA: On s’han tancat 1.250 llits estructurals que ja
no hi són als nostres hospitals com Bellvitge, Can Ruti, Vall D’Hebron etc.,
alhora que es desvia activitat sanitària (intervencions i proves diagnostiques)
de forma poc transparent entre diferents centres sanitaris, i aquí qui “surt
perdent” sempre és l’ICS. Tenim llistes d’espera i temps d’espera per a tots els
actes sanitaris (visites, diagnòstics i tractaments) més llargues: el temps
d’espera mig dels 14 procediments quirúrgics garantits s’ha incrementat un
40%.
En EDUCACIÓ: On el Govern de CiU s’ha carregat la concepció d’escola
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inclusiva, reduint al mínim projectes essencials que es fan fora de l’aula, i ha
eliminat la sisena hora i compactat la jornada a l’escola pública, dualitzant de
nou el sistema educatiu, augmentant les desigualtats entre alumnes. A més,
cal recordar que ha disminuït la taxa de cobertura de les beques menjador en
10 punts, en un moment de pobresa infantil vergonyant. I amb 0 € als
pressupostos destinats a escoles bressol.
En POLÍTIQUES SOCIALS: On tenim 17.000 persones esperant per accedir a
una residència per atendre la seva dependència.
En les partides de despesa associades a L’ESTÍMUL DE L’ACTIVITAT
ECONÒMICA, pel que fa a R+D+i, una caiguda del 88,8% en termes reals; i
Indústria, una caiguda del 79,2% en termes reals.
VIST que amb aquest pressupostos el Govern demostra que ni li interessa la igualtat
d’oportunitats ni, en el mitjà termini, la inversió intel·ligent.
ATÈS que el fet d’haver fixat la data de les eleccions autonòmiques pel proper 27 de
setembre de 2015 deixa palès el mínim interès que el Govern ha posat en uns
pressupostos que acabarà aprovant amb ERC, partit que va dir que no ajudaria a
aprovar cap més pressupost “autonòmic”. Uns pressupostos fets amb desgana i amb
incertesa que han de durar menys de vuit mesos.
ATÈS que el projecte de PGC per al 2015, per la banda dels ingressos fan un triple
salt mortal i proposen l’obtenció de 2.183M€ que estan fora del regne de la realitat.
Aquest import significa el 10% dels ingressos no financers de la Generalitat (1% del
PIB de Catalunya). Fet que succeeix, a més, després que a finals de 2014 només
s’haguessin recaptat 300 M€ dels 2.300 M€ previstos per la venda i la concessió
d’actius públics (un 15% del total).
ATÈS que, de nou, els pressupostos renuncien a obtenir més ingressos i més
progressivitat fiscal, aprofundint en la reforma de l’impost de successions o bé
reformant l’impost sobre el patrimoni.
ATÈS que per la banda de les despeses el Govern de CiU reconeix que, amb aquests
pressupostos, la despesa social seguirà el 2015 congelada a nivells de fa 11 anys.
ATÈS que si comparem aquests pressupostos amb els darrers pressupostos del
Govern d’Entesa (2010), podem observar les següents retallades en termes reals:
- Protecció social: -20,1%
- Educació: -23,3%
- Habitatge: -62,9%
- Salut: -20,9%
- Foment de l’ocupació: -29,5%
- R+D+i: -88,8%
- Indústria: -79,2%
ATÈS que si parlem de l’endeutament a hores d’ara ja podem estimar que, en 5 anys,
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el Govern de CiU haurà produït aproximadament 6.700 M€ de nou deute cada any.
Un increment que està molt per sobre dels 3.500 M €/any dels Governs d’Entesa en 7
anys.
ATÈS que pel que fa a la inversió territorialitzada, tot i que hem de saludar la bona
noticia de que finalment sembla que hi haurà pressupost per poder obrir la Línia 9 de
metro el 2016, hem de dir, que la resta d’inversions demanades des dels diferents
territoris s’han deixat majoritàriament de banda i només es limiten a pressupostar
partides per finalitzar inversions ja pressupostades el 2014 i en altres casos, com per
exemple el del CAP del Gornal, a repetir partides que no s’han executat durant
l’exercici anterior.
VIST que a més del deute que la Generalitat té contret amb la ciutat de L’Hospitalet
per diferents impagaments i endarreriments, el projecte de pressupost torna a oblidar
una sèrie d’inversions compromeses que en alguns casos són molt urgents i
necessàries i depenen del finançament de la Generalitat en ésser competent.
Inversions com per exemple:
En educació:
-

-

-

La construcció del nou edifici de l’escola Ernest Lluch al barri de
Collblanc - la Torrassa i del nou edifici de l’escola Paco Candel al barri
de Santa Eulàlia ara en edificis provisional prefabricats
La construcció de nous edificis de les escoles incloses en el pla
d'urgència de remodelació de centres educatius: Bernat Metge,
Busquet i Punset, Frederic Mistral, Joaquim Ruyra, Milagros
Consarnau
L'ampliació de l'escola Pablo Neruda
Les obres de reposició de la coberta de l’escola i la construcció d'un
nou gimnàs a l’escola Pau Sans
Les obres d’adequació i ampliació de escola Pere Lliscart
La supressió de barreres arquitectòniques a les escoles Lola Anglada,
Ramón y Cajal, Josep Janés, Menéndez Pidal i Gornal

De Salut i Benestar:
-

L’habilitació i posada en funcionament del nou CAP al barri de la
Florida
La construcció d’un nou CAP al barri de Santa Eulàlia
La construcció d’un nou CAP al barri de Sant Josep
La construcció d’una residència de gent gran al Barri de Sant Josep

De infraestructures:
-

L’obertura des d’un primer moment de totes les estacions projectades
del TRAM 2 ZONA UNIVERSITARIA – PARC LOGÍSTIC (AEROPORT
DEL PRAT) de la Línia 9 de metro al seu pas per L’Hospitalet conm la
de La Torrassa i el seu corresponent intercanviador amb la línia 1 o la
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-

de Collblanc i el corresponent intercanviador amb la línia 5.
Executar el condicionament i les instal·lacions necessàries per a la
posada en marxa de l’estació d’Ernest Lluch de la línia 5 del metro que
servirà com a intercanviador amb el Trambaix.

Com que la obligació dels grups municipals ha de ser posar-se al costat dels veïns i
veïnes de la seva ciutat, per sobre del color que governi i vetllar pels seus interessos i
en benefici de la ciutat i dels seus ciutadans.
Per tot l’anterior, els grups polítics municipals del PSC-PM, PP i ICV-EUiA, proposen
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar al Govern de la Generalitat el nostre rebuig al pressupostos de
2015 que no es corresponen amb moltes de les necessitats de la ciutat ni dels seus
ciutadans.
SEGON.- Demanar als grups polítics de l’Ajuntament amb representació
parlamentaria, que demanin als seus grups al Parlament de Catalunya que defensin o
donin suport a les diferents esmenes presentades pels grups, en les quals es demani
què s’habilitin les partides necessàries per dur a terme inversions a la ciutat, com per
exemple, les que es mencionen en aquesta moció.
TERCER.- Demanar als/a les diputats/des al Parlament de Catalunya de la ciutat de
L’Hospitalet, que defensin i votin favorablement a les esmenes d’inversió
territorialitzada que tinguin a veure amb la ciutat de L’Hospitalet, vetllant pels
interessos dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet per sobre del color polític.
QUART.- Donat trasllat als diferents grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i
als representants del Consell Social de Ciutat de L’Hospitalet.

MOCIÓ 11.- DEMANANT A LA GENERALITAT EL COMPLIMENT DE LA
LEGISLACIÓ EN RELACIÓ AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOLS
MUNICIPALS I DE LES D’INICIATIVA SOCIAL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve;
i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que l’Estatut de Catalunya, en el seu article 131.2 estableix la competència
exclusiva en educació infantil a la Generalitat.
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Atès que la Llei d’Educació de Catalunya, en el seu article 198, punt 2 i 3 estipula:
2. Als efectes del que estableix l’article 56.5, i preferentment per a satisfer les
necessitats d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals
desfavorits i en zones rurals, d’acord amb la programació i els requisits que
s’hagin establert prèviament, el Departament ha de subvencionar la creació, la
consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en
llars d’infants de titularitat municipal.
3. Amb la finalitat expressada per l'apartat 2 i d'acord amb els criteris generals
establerts pel Govern, el Departament pot subvencionar l'escolarització
d'infants en llars d'infants de titularitat privada que desenvolupen l'activitat
amb finalitat essencial de servei, d'acord amb la programació i els criteris de
preferència que s'estableixin per reglament, entre els quals hi ha d'haver la
satisfacció de necessitats d'escolarització d'infants en entorns socioeconòmics
o culturals desfavorits i en zones rurals. Aquestes subvencions han de
representar per a les famílies una disminució del cost de l'escolarització.
Atès que en el projecte de pressupost de la Generalitat per l’any 2015 s’ha eliminat la
partida destinada al finançament de les escoles bressols de titularitat municipal, en
contra del que determina la Llei d’Educació de Catalunya.
Atès que des de l’any 2011 la Generalitat ha estat incomplint les seves obligacions i
acords signats amb les entitats municipalistes en relació al finançament de les
escoles bressols municipals, primer reduint de forma unilateral i sense cap negociació
l’aportació per alumnes fins arribar a deixar-la a zero, i ara ja eliminant la partida dels
pressupostos.
Atès que l’acord entre el Departament d’Ensenyament i les Diputacions per tal que
aquestes assumeixin part del finançament de les bressols de titularitat municipal, que
li pertoca a la Generalitat, significa la total desinhibició de les seves responsabilitats,
al traspassar tot el finançament d’aquestes bressols a fons municipals, i per tant
incomplint l’article 198.2 de la Llei d’Educació de Catalunya per part del Departament
d’Ensenyament.
Atès que aquest mateix acord significarà pels ajuntaments una pèrdua neta
d’ingressos doncs els recursos que hi destini la Diputació a les bressols els haurà de
disminuir del finançament de d’altres serveis o inversions municipals.
Atès que el passat mes de desembre, sis mesos després d’haver finalitzar el curs, el
Departament d’Ensenyament va anunciar que reduïa la subvenció a les bressols
d’iniciativa social en un 60%, passant la seva aportació dels 720 als 300 euros per
infant.
Atès que aquesta mesura significa un perill a la continuïtat del servei que aquestes
escoles d’iniciativa social estan desenvolupant a la nostra ciutat al limitar l’accés al
servei a les famílies amb majors dificultats econòmiques, i per tant restant igualtats
d’oportunitats entre la ciutadania.
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Atès que tot i portar més d’un trimestre del curs 2014-2015 el Departament no ha
informat de quan i com farà pública la convocatòria de subvenció ni l’import que
pensa destinar, amb la incertesa que ocasiona aquest fet en la gestió dels centres.

Els grups polítics municipals del PSC-PM, PP i ICV-EUiA, proposen l’adopció dels
següents acords:

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat, com a Comunitat Autònoma amb
competència plena en matèria d’educació, el manteniment de l’actual xarxa pública
de llars d’infants municipals atenent a la seva responsabilitat institucional.

SEGON.- Demanar al Departament d’Ensenyament que inclogui en el projecte de
pressupost de la Generalitat per l’any 2015 una partida específica i amb la suficient
dotació econòmica per fer front al finançament de les escoles bressols de titularitat
municipal tal i com estipula la LEC d’acord amb les competències exclusives
atribuïdes a la Generalitat en educació infantil en l’Estatut de Catalunya. Recuperar
com a mínim el finançament del 2010.

TERCER.- Demanar al Departament d’Ensenyament el compliment dels acords
signats amb les entitats municipalistes pel finançament de les bressols de titularitat
municipal incomplerts des de l’any 2011.
QUART.- Demanar al Departament d’Ensenyament el pagament de les quantitats ja
justificades i acceptades, relatives al finançament de les bressols de titularitat
municipal.
CINQUÈ.- Demanar al Departament d’Ensenyament que inclogui en el projecte de
pressupost de la Generalitat per l’any 2015 una partida específica i amb la suficient
dotació econòmica per fer front al finançament de les escoles bressols d’iniciativa
social, recuperant l’import existent fins el curs 2012-2013 de 720 euros per alumne.
SISÈ.- Sol·licitar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment de la convocatòria de
beques amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al
servei.
SETÈ.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Ensenyament, als Grups del
Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a la Coordinadora d’Escoles Bressols de Catalunya, al Consell
Educatiu de l’Hospitalet i a totes les escoles bressols d’iniciativa social d ela ciutat i a
totes les AMPA de les escoles bressols municipals i a les d’iniciativa social de la
ciutat.
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PSC-PM, CiU, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels grups polítics municipals del PSCPM, CiU, ICV-EUiA, número 12, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, aquí hi ha tres grups que presentaran la moció, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Alcaldessa, per presentar la moció de la dita “Ley orgánica de protección de
la seguridad ciudadana” però coneguda per “Ley mordaza”.
Antes de empezar mi exposición quisiera agradecer la presencia hoy de
representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ellos vinieron en
su momento a plantearnos la posibilidad de presentar esta moción, nosotros
recogimos el guante y hemos hecho, junto con otros grupos, esta moción, porque
ellos también son víctimas de la aplicación y pueden ser víctimas de la aplicación de
esta Ley en su acción cotidiana, por tanto, agradecerles que nos invitaran a poder
presentar esta moción y agradecerles hoy su presencia en el salón de Plenos.
Miren, esta Ley es una Ley que nace sin una demanda, es como cuando estás en
casa y llega alguien que nadie espera, que nadie le ha dicho que venga y de pronto
aparece, esta es una Ley que no tenía ninguna demanda y que, por tanto, es una
norma absolutamente innecesaria.
Y nos encontramos con que después de tres años del gobierno central, con los
recortes sociales uno detrás de otro, ahora parece que quieren iniciar el proceso con
el recorte de los derechos políticos y civiles, parece que queremos hacer un retorno a
algún sitio del cual o al cual la inmensa mayoría no queremos volver.
Es una legislación, esta Ley, que la llevan al Parlamento de España, al Congreso de
los Diputados, y que aprobado el 11 de diciembre su proyecto de Ley, la aprueban en
solitario, no han conseguido que nadie apoye esta norma, por tanto, creo que valdría
la pena hacer una cierta recapacitación sobre qué estamos llevando al Congreso de
los Diputados.
Lo que sí parece es que con esta Ley, lo que parece desprender, es que el gobierno
a lo que tiene miedo es a la contestación social, no le gusta ver a la gente en la calle,
es una Ley desmesurada y desproporcionada, tanto por las restricciones que
contempla, como por el agravamiento de las cuantías de las multas.
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Y por poner un ejemplo, aprovechando, como decía, la presencia de los
representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, piensen que según la
nueva norma que se está tramitando, se podría llegar a castigar hasta con 30.000
euros, una manifestación para impedir un desahucio. Es absolutamente
desmesurado, es absolutamente desproporcionado.
Al gobierno, insisto, lo que le molesta es la gente en la calle, le molesta la
contestación social, le molesta la protesta y la queja, yo lo que les planteo es que si el
ejecutivo, si el gobierno central, quiere frenar esas protestas sociales, no quiere que
la gente esté en la calle, es fácil, que rectifique su política económica, que eche el
freno a la desigualdad, que deje el austericidio para otros momentos y que se
dedique a priorizar las políticas que han de ser políticas inversoras, políticas
generadoras de empleo, que es, ese sí, el principal problema que tienen los
ciudadanos.
Con esta Ley el PP demuestra que no acepta la discrepancia, y si con la excusa de la
crisis se ha dedicado durante tres años a recortar los derechos sociales, ahora, con la
excusa de la seguridad, lo que quiere es cercenar las libertades políticas y civiles. Yo
lo que pido es que entre todos, pero entre todos de verdad, y por todos los medios
legales, sensatos, nos dediquemos a defender unos derechos y libertades que entre
todos hemos conseguido y que mucho nos ha costado conseguir. Gracias.

S’escolten crits i aplaudiments entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, esperad, esperad, que si no pasa el tiempo y el Sr. Monrós no va a tener tanto
tiempo para poder intervenir. Sr. Monrós.

Essent les 19.15 hores, abandona la sessió el Sr. Daniel Ordóñez González, regidor
del grup polític municipal de Plataforma per Catalunya.

SR. MONRÓS
Sí, des de Convergència i Unió sustentant moltes de les coses que deia el company
Belver, una de les coses que queda més inaudita en l’any 2015, es veure com
després de caminar cap a una plena democràcia després de 40 anys, veus com tens
lleis que en teoria, el que un pensa és que hi ha certes lleis que s’han de millorar i en
aquesta fem un retrocés molt important de tot el que és, envers la ciutadania, els
drets fonamentals, els drets de reunió, el dret de manifestació, la llibertat d’expressió i
informació, tota una sèrie de coartar llibertats que ja teníem adquirides.
Ens crea estupefacció que després de tant de temps, en comptes d’aconseguir una
millora, el que aconseguim amb aquesta Llei és un retrocés de tots els drets
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fonamentals dels ciutadans i ens pensàvem que estàvem avançant cap a una plena
democràcia, però a vegades em dóna la sensació que tornem a “Cuéntame” i
retrocedim cap a una dictadura.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gracias Sra. Alcaldesa, muy breve. Bien, totalmente de acuerdo con lo que se ha
dicho hasta ahora, es una Ley, a nuestro juicio, que lo que pone de manifiesto es la
absoluta incompetencia de este gobierno y además pone de manifiesto una absoluta
debilidad del gobierno. Cuando un gobierno tiene que recurrir a una Ley de este tipo,
es porque le quedan ya muy poquitos argumentos, sino que se lo digan al Sr.
Samarás en Grecia.
Es una Ley tan absurda y tan retrógrada, que pone de manifiesto, como decía, pues
eso, que es un gobierno profundamente antidemocrático, porque legisla contra la
propia condición de cualquier democracia, y es un gobierno profundamente
anticonstitucional, porque legisla precisamente contra derechos que recoge la
Constitución Española y que recoge, por ejemplo, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Si en una primera parte de su gobierno lo que ha hecho ha sido recortarnos, recortar
derechos sociales y condenar al paro y a la pobreza y a muchísima gente a la calle,
echándolos de sus casas, ahora quieren recortar incluso el derecho a la dignidad, el
derecho a protestar, el derecho a manifestarse, el derecho a reunirse para
reconquistar sus derechos, su casa, su vivienda, su trabajo.
Es una Ley tan absurda que por ejemplo, ya se ha dicho, pero por ejemplo también
da poder a un policía para disolver una manifestación si considera, por ejemplo, que
el mástil de una pancarta es un objeto peligroso, puede disolver un solo policía una
manifestación. Que obliga, por ejemplo, a en cualquier acto público reservar una fila
cero para los cuerpos de seguridad del Estado, que puede poner una multa entre 600
y 30.000 euros, por ejemplo, para alguien que utilice un megáfono protestando ante
la inauguración de un equipamiento público de un alcalde, por ejemplo, eso se
considera también una infracción. Como se ha dicho, participar en un desahucio,
ocupar una sucursal bancaria, en definitiva criminalizando a los que son las víctimas
de la política del Partido Popular.
Por todo ello, esta moción va a salir adelante, es una moción que expresa la
indignación de muchísima gente contra las políticas del gobierno, y es el inicio de una
lucha que va a poner de manifiesto que es una Ley, la Ley mordaza, una Ley
absurda, porque nadie puede amordazar la indignación, nadie puede amordazar la
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necesidad de justicia en este país, y como se vio el pasado domingo en Grecia, sí se
puede el cambio, señores del Partido Popular, es posible. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Bé, ara per part de Plataforma per Catalunya.

SR. SÁNCHEZ
Plataforma per Catalunya se abstiene en esta moción.

Essent les 19.25 hores, abandona la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Una previa, cuando usted ha dicho absoluta
incompetencia de este gobierno, no le he entendido si usted se refería a este
gobierno municipal del cual usted ha decidido marchar, quizás se refiera usted a este
gobierno. Y otra segunda previa, oiga, si usted ve a ese superman por ahí, tráigalo
que seguramente que el Sr. Bonals lo ficharía, porque que un guardia desconvoque
una manifestación, es para llamarle superman.
Miren, la Ley de protección de la seguridad ciudadana protege el derecho pacífico de
manifestación y se castigan cuatro supuestos de infracción muy graves, por tanto, lo
que la moción dice de “un seguit d’infraccions i sancions” se limita sólo a cuatro,
cuatro frente a los nueve que establece la legislación actual, aprobada por el anterior
gobierno socialista en 1992, hace hoy 22 años. Por tanto, no entendemos que
critiquen una Ley que resulta menos sancionadora que la aprobada por ustedes.
Las sanciones se dividen en tres tramos, donde el máximo de sanción es de 660
euros, si bien como regla general se va a aplicar el mínimo de 100 euros. No
entendemos como pueden ustedes criticar esas cuantías, cuando resulta que son
idénticas a las que existen en la actual Ley aprobada por el gobierno anterior, y no
entendemos que critiquen ese importe, cuando incluso resulta inferior al que ustedes
en el gobierno anterior habían impuesto, por ejemplo, en la Ley contra la violencia en
el deporte de 2007, y cuya sanción máxima es de 650.000 euros, por encima de las
que ustedes están hablando.
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No entendemos como pueden ustedes hablar de obstáculo a los derechos
fundamentales como el de manifestación, cuando resulta que con la Ley del gobierno
socialista anterior, las manifestaciones no comunicadas eran consideradas
infracciones graves, y ahora con la nueva Ley del gobierno del Partido Popular sólo
serán infracciones leves. Y perdónenme, pero creo que cualquiera entenderá que una
persona que acude a una manifestación cubriéndose el rostro con un casco o una
capucha, máxime tal y como están las cosas ahora, debamos tomar precauciones y
de ahí que se prohíba, y eso, que es algo que cualquier persona sensata entiende,
no comprendemos que ustedes no lo hagan.
Esta es una Ley que intenta acabar con la multireincidencia delictiva, no solamente
son manifestaciones, es muchas más cosas esta Ley, intenta acabar con la
multireincidencia delictiva…

S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, silencio, a ver, vamos a ver, aquí tenemos la costumbre de respetar
todas las intervenciones, escuchar atentamente y después cuando acabe, pueden
ustedes decir lo que consideren, pero pido respeto para el Sr. del Río que está
defendiendo su posición.

SR. DEL RÍO
Muchas gracias Sra. Alcaldesa. Como decía, no entendíamos como podían ustedes
hablar de obstáculo a derechos como la manifestación, cuando resulta que lo que
estamos diciendo es que aquellas personas que vayan con casco o que vayan con
capucha, pues en este caso se prohíban. Esta es una Ley además que acaba, como
decía, con el tema de la multireincidencia, porque no puede ser que una misma
persona, por ejemplo, haya cometido 20 hurtos y esté tan tranquilo paseando por la
calle, quizás para ustedes es más importante…

S’escolten crits entre el públic.

Sra. Alcaldesa, le pido que desaloje la sala, yo no puedo continuar así.

SRA. ALCALDESSA
¿Ha acabado Sr. del Río? Bueno, puede seguir Sr. del Río, a ver, por favor, pido por
favor silencio, sino tendremos que, en fin, tomar alguna medida que no nos es para
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nada agradable, ni oportuna, por tanto, por favor, les rogaría silencio y dejen acabar
al Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Nosotros pedimos que en el caso de los hurtos, que además
sean de carácter multireincidente, eso que ahora son faltas en el actual código,
pasarán a delitos leves y de esa manera esta impunidad que hay del multireincidente
cuando nos quita el dinero en el metro, cuando nos quitan el dinero en los autobuses,
se acabará de esa manera con ellos.
Muchos vecinos de nuestra ciudad también están hartos de que les roben
determinados pomos o elementos decorativos metálicos en la puerta exterior de sus
viviendas, con esta Ley las personas que comercialicen con chatarra, deberán tener
un libro de registro, al igual que los locutorios y establecimientos de compra-venta de
joyas, metales y objetos de arte, de esta forma vamos a intentar evitar este tipo de
robos con más controles.
La Ley también sanciona a aquellas personas que solicitan servicios sexuales
retribuidos cerca de centros educativos, parques infantiles y espacios de ocio
accesibles a menores de edad, de esta forma se intenta también proteger a los
menores, y pienso que muchos padres y madres que llevan a sus hijos a los colegios
y parques, verán de forma positiva esta Ley.
Es una norma que se ajusta a criterios de mínima intervención, proporcionalidad y
mínima discrecionalidad, y por ello por primera vez es necesario que la policía cree
un libro de registro de identificaciones, con la obligación de tramitarlo al ministerio
fiscal, esto no existía con el gobierno anterior, y los cacheos y detenciones se
restringen al mínimo indispensable, recogiendo las sugerencias tanto del Consejo
General del Poder Judicial, como del Consejo Fiscal.
La identificación de la persona sólo será posible con carácter preventivo, para evitar
la comisión de un delito o para sancionar la comisión de una falta administrativa, se
prohíbe por primera vez las identificaciones indiscriminadas, con la Ley socialista
anterior se podía identificar a cualquier persona, por cualquier motivo y en cualquier
sitio, y ahora no, y no entiendo porque ustedes se oponen a ello.
En caso de no ser posible la identificación y deba ser necesario el traslado a
dependencias policiales, el detenido sólo podrá estar en ese lugar un máximo de seis
horas. Con la anterior Ley socialista, una persona podía entrar por la tarde y no pasar
a disposición judicial hasta la mañana siguiente, permaneciendo hasta entonces en
los calabozos policiales, y ustedes antes nunca se habían opuesto a ello y sin
embargo ahora se oponen a reducir el tiempo de permanencia de una persona en el
calabozo.
Y por primera vez a esas personas se les entrega un volante acreditativo del tiempo
de permanencia, la causa y la identidad de los agentes actuantes. Y por primera vez
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se establecen las condiciones y garantías en la práctica de los registros corporales,
por tanto, creo que si quieren ustedes saber lo que es una Ley garantista, pueden
hacer un estudio comparativo respecto a la Ley socialista anterior, donde el presunto
delincuente se le negaba el calificativo de presunto, para ser tratado directamente
como un delincuente.
También desaparecen del futuro código penal algunas faltas, tal y como ha sugerido
la fiscalía, de forma que se despenalizan comportamientos que son penados
conforme al actual código penal del Partido Socialista, de esta forma, mientras que
con el actual código penal, un insulto o un forcejeo con la policía puede ser
constitutivo de penalización, en el nuevo código penal del Partido Popular no va a ser
una pena, será sancionado.
Es una norma que pretende garantizar la seguridad de aquellos ciudadanos que
cumplen la Ley y que quieren que esta se cumpla y que quieren vivir tranquilos en la
comunidad. Miren, esta es una Ley que protege los derechos de quien se manifiesta
de forma pacífica y que castiga al que aprovecha la manifestación para quemar
contenedores, reventar negocios o agredir a policías o ciudadanos. Por eso podemos
entender que esta Ley no le guste al delincuente, pero sí a quien quiere vivir con
seguridad,
Podemos entender que esta Ley no le guste a los que buscan sexo cerca de los
colegios, pero sí a las familias que quieren el máximo de protección para sus hijos.
Podemos entender que esta Ley no les guste a quienes roban ciertos materiales,
para venderlos luego a ciertos negocios, pero sí a los vecinos que ven como
desaparecen materiales de su puerta o que les entran a robar en sus casas.
Podemos entender que esta Ley no guste al que ha cometido 30 hurtos de bolsos o
carteras y no le pasa nada, pero sí a las personas que quieren vivir tranquilas sin que
les roben en el metro, en el autobús o cuando pasean.
Desde el Partido Popular podemos entender que a esa gente no le guste y
sinceramente nos alegramos de que a esos tipejos no les guste, pero seguramente al
otro tipo de individuo, al honrado, que quiere vivir en una ciudad segura, a este
seguramente que apoyará la presentación de esta Ley. Lo que no entiendo es por
qué ustedes en lugar de estar al lado de esas personas honradas, se ponen al lado
del delincuente.
Por todo eso votamos en contra de la moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Bé, s’ha fet ja el posicionament, per part del proposants. Sr. Belver,
yo iría ya aligerando un poco.
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SR. BELVER
Sí Sra. Alcaldesa. A ver, Sr. del Río, espero que yo lo haya entendido mal, pero
supongo que bajo su consideración en los planteamientos que usted hace, considera
que hay unos 170 diputados en el Congreso que son o una panda de tipejos o unos
descerebrados, porque todos ellos, todos, excepto los del Partido Popular, todos han
votado en contra.
Mire, si usted va haciendo referencia a la Ley anterior, a la aún vigente, porque esta
aún no se ha aprobado, y tan lesiva le parece o tan buena le parece, que incluso va
más allá de lo que la actual que ustedes pretenden, lo tienen fácil, es muy fácil, no
hagan nada, déjenlo.
Miren, ustedes en la nueva norma, por ejemplo, consideran una amenaza para la
seguridad ciudadana, no mostrarle el DNI a un policía cuando lo pide ¿eso es una
amenaza para la seguridad ciudadana? ¿por qué todas las asociaciones de jueces
están en contra de esta reforma? Todas las asociaciones de jueces, todas. Oiga, no
será tan buena cuando todo el resto del mundo les dice que la cosa no va por ahí.
De verdad, en este momento en que se han visto cercenados los derechos sociales,
dejen ustedes que como mínimo la gente tenga una válvula de escape, proteste, diga
lo que piensa, nos lo diga a la cara, porque estamos diciendo esto y mañana puede
haber una manifestación en la puerta del Ayuntamiento en contra de una decisión de
este gobierno municipal, nosotros también somos autoridad y también nos podemos
encontrar con eso, yo con estos señores de la Plataforma he tenido más de una
discusión y qué, ellos pueden tener una postura, yo puedo tener otra, pero eso no
quita para que la libertad de expresión de la gente siga existiendo, porque la libertad
y la dignidad de la gente es algo que no podemos legislar con una Ley de seguridad
ciudadana o con un código penal.

Essent les 19.35 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, vol intervenir? No? Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Yo entiendo… sí, me van a escuchar, me van a escuchar
y me van a escuchar mucho y muchas veces y acuérdense de mi nombre y mi
apellido, que me encanta, escúchenme y critíquenme e insúltenme…

S’escolten crits entre el públic.
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SRA. ALCALDESSA
Silencio, Sr. del Río, a ver, no, no, vamos a ver, si ustedes no se callan, tendré que
decir que salgan de la sala. Sr. del Río, yo le pido que usted intervenga, a ver ¿se
pueden callar, por favor? Por favor, cállense. Y Sr. del Río, yo le pediría que usted
haga la intervención, pero que no provoque a nadie, no provoque a nadie, usted haga
la intervención que tenga que hacer, pero le pido, hombre, usted ya lleva un tiempo
como concejal de este Ayuntamiento, no es la primera vez que esto sucede, le pido
por favor que se dirija a los concejales y al público, pero que no entre en un diálogo,
porque esto no es una asamblea de vecinos, ni esto es una asamblea del Partido
Popular, esto es un Pleno municipal y con todo el respeto cada uno puede decir lo
que opina, lo que piensa, y usted lo sabe perfectamente. Y a ustedes me dirijo para
pedirles silencio, cuando se finalicen las intervenciones pueden aplaudir, pero esto no
es un diálogo, ni es una asamblea. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa por defender los derechos, de forma tan potente, de los
concejales de este Ayuntamiento.
Yo no entiendo, sinceramente, como usted no está de acuerdo, por ejemplo, en el
hecho de que es un riesgo que hoy en día, tal y como están las cosas, en una
manifestación pueda ir gente encapuchada a esa manifestación, yo creo que usted y
yo entenderemos que esa gente no va con fines pacíficos seguramente, eso
seguramente que lo compartimos, lo que no entiendo es porque usted no lo acaba de
entender.
Yo tampoco entiendo como usted no comparte el hecho de que una persona que
haya cometido hurtos de forma reincidente, continúe estando por la calle, yo entiendo
que usted y yo seguramente compartimos que a esa persona habría que sancionarla
y quitarla de esa vía pública, y si tiene derecho a pasear, que lo haga en la cárcel,
que los ciudadanos queremos pasear tranquilamente por nuestras calles sin que nos
roben.
Y yo no entiendo como usted no defiende también el derecho de que los niños
puedan ir con tranquilidad a los centros educativos y a los parques, sin que haya
gente que pueda pedir servicios sexuales o gente ofreciendo servicios sexuales en
ese entorno, yo creo que hasta usted y yo compartimos eso, lo que no entiendo es
porque usted se opone.
Y mire, este sí que ha sido un documento en donde sí que han participado diferentes
estamentos, por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la
Agencia de Protección de Datos, pero incluso hasta Amnistía Internacional y
Greenpeace han presentado alegaciones y las hemos aceptado.
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Y oiga, usted es muy defensor del respeto, de la democracia, lo veo muy bien, y del
respeto a las libertades, pero oiga, en el año 1992 ustedes aprobaron una Ley que
era la Ley de la patada en la puerta, que ustedes podían entrar en un domicilio sin
ningún permiso judicial y sacar a la gente de ahí sin ningún problema, y yo,
sinceramente, no he encontrado una moción en este Ayuntamiento socialista donde
ustedes criticaran la patada en la puerta del Sr. Corcuera.

Essent les 19.38 hores, abandona la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez, regidora
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Així mateix
s’incorpora a la sessió el Sr. Daniel Ordóñez González, regidor del grup polític
municipal de Plataforma per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver, me parece que ya tiene poco tiempo.

SR. DEL RÍO
Mire Sr. del Río, yo de verdad, había cosas que usted decía, usted no estará de
acuerdo en que la gente vaya a la manifestación con casco o encapuchado, no,
estamos de acuerdo, no me parece bien. ¿Y para eso montan la Ley esta que han
montado, que por ir esta gente a parar un desahucio les pueden poner a todos una
sanción de 30.000 euros? ¿Para que alguien no vaya con casco a una manifestación
hay que hacer eso? Cambien ese artículo, oiga que nadie les obliga a cambiarlo todo,
que una cosa no es incompatible con la otra, que usted me dice, oiga, tenemos una
legislación de hace 25 años que hay que actualizarla, de acuerdo, pero si yo no le
digo que ustedes no legislen, legislen y actualicen, pero hombre, no me mezclen
churras con merinas, porque parece que si hacemos una cosa, no podemos hacer la
otra.
Respeten los derechos y libertades de la gente, respeten la dignidad de la gente,
dejen que la gente se manifieste, todas las opiniones tienen cabida, que cada uno
manifieste la suya y lo haga con libertad y lo haga con la tranquilidad de que cuando
está en la calle no le saldrá un Ministro, no le saldrá un Presidente del gobierno,
diciendo, ciudadanos, la calle es mía, porque la calle no es suya, la calle es de los
ciudadanos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, quedaria aprovada la moció, evidentment, i passaríem al següent apartat.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 12; adoptant-se els següents
acords:
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MOCIÓ 12.- DE REBUIG A LA LLEI ORGÀNICA DE "PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA", CONEGUDA COM “LLEI MORDASSA”.
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; amb 5 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Bas i Cañizares; i
amb 1 vot d’abstenció dels representant de PxC, Sr. Sánchez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

VIST el Projecte de Llei orgànica de "protección de la seguridad ciudadana", aprovat
pel Congrés de Diputats el passat dia 11 de desembre de 2014 (publicació al
BOCGCD de 22/11/2014).
ATÈS que el projecte de llei té per objecte "la regulació d'un conjunt plural i
diversificat d'actuacions de distinta naturalesa orientades a la tutela de la seguretat
ciutadana", partint de la base que la seguretat ciutadana, com a bé jurídic col·lectiu,
és un requisit indispensable per al ple exercici dels drets fonamentals i les llibertats
públiques. I que constitueixen fins del projecte de llei:
"a) La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades
públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento
jurídico.
b) La garantía del normal funcionamiento de las instituciones.
c) La preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas.
d) El respeto a las leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los
derechos y libertades.
e) La protección de las personas y bienes, con especial atención a los menores y
a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
f) La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en general,
espacios destinados al uso y disfrute público.
g) La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios
básicos para la comunidad.
h) La prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas
directamente relacionadas con los fines indicados en los párrafos anteriores y la
sanción de las de esta naturaleza tipificadas en esta Ley.
i) La transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de
seguridad ciudadana."
ATÈS que per a la consecució dels esmentats fins legítims el projecte de llei es
preveu un seguit d'infraccions i sancions que suposen una conculcació dels drets de
reunió i manifestació que precisament s'han incrementat en els darrers anys com a
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conseqüència de la greu crisi econòmica i financera que l'Estat està patint. I que
aquestes manifestacions principalment vénen produïdes legítimament per crítiques a
les polítiques públiques de retallades econòmiques actuades pel propi Govern de
l'Estat, proposant del projecte de llei, en matèries tan sensibles per a la ciutadania
com les nombroses execucions hipotecàries, i les retallades de l’Estat en sanitat,
educació i serveis socials.
ATÈS que les sancions previstes al projecte de llei van fins als 600 euros per a les
infraccions lleus, fins a 30.000 euros per les infraccions greus i fins a 600.000 euros
per les infraccions molt greus, amb una vulneració clara del principi de
proporcionalitat que presideix el dret sancionador, fent-ne inassolible la sanció per a
la majoria de possibles infractors. La qual cosa a la pràctica suposa un clar obstacle
per a la realització per la ciutadania de drets fonamentals, com els drets de reunió i
manifestació, i la llibertat d'expressió i informació, reconeguts a la nostra Constitució,
en una anacrònica exacerbació punitiva de l'Estat desconeguda en el període
democràtic i que deixa fora l'ús efectiu d'aquests drets per la ciutadania, a través de
simples procediments administratius sense una adequada tutela judicial.
VISTA la clara oposició de tots els grups polítics del Congrés a l'aprovació del text del
projecte de llei, i que existeix una clara oposició social al seu contingut que s'acredita
en les múltiples manifestacions i declaracions de grups polítics i entitats socials
representatives en contra de la reforma que popularment s’ha designat com “Llei
mordassa”, en relació amb el fonament últim que persegueix aquesta llei és el retorn
a un Estat policial. I que fins i tot el propi Consell d’Europa ha posat en dubte la
validesa del respecte del projecte de llei pels drets fonamentals reconeguts
àmpliament al nostre continent.
ATÈS que no hi ha cap justificació clara i contrastada sobre un exercici social
extralimitat dels drets de reunió i manifestació que acrediti la necessitat de limitació
de drets fonamentals i que, per contra, com té reiteradament dit la doctrina
constitucional, la força expansiva de tot dret fonamental ha de restringir les normes
limitadores del mateix.
ATÈS que la limitació de les noves formes de comunicació intensiva i immediata que
permeten les noves tecnologies (com ara les anomenades xarxes socials com
Facebook o Twitter, entre d’altres) situa al nostre país en un retrocés importantíssim
de la societat de la tecnologia i la comunicació, tornant a la concepció anterior a la
democràcia del que ha de ser l’ordre públic. I que, a més, manlleva a la ciutadania
dels principals instruments d'expressió social que en l'actualitat s'empren en el nostre
entorn cultural per satisfer els drets a la informació, a la participació, a l'expressió
ideològica i, en definitiva, l'exercici efectiu de la llibertat en un Estat social i
democràtic de Dret que garanteix la Constitució vigent.
Per tots aquests motius, els grups Municipals de PSC-PM, CiU i ICV-EUiA proposen
al Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet d’adopció dels següents acords:
PRIMER.- MANIFESTAR expressament el rebuig de la nostra ciutat contra
l’aprovació de la Llei orgànica de "protección de la seguridad ciudadana", aprovat el
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seu projecte pel Congrés de Diputats el passat dia 11 de desembre de 2014.
SEGON.- INSTAR al Govern espanyol a que paralitzi la tramitació del projecte de Llei
orgànica de "protección de la seguridad ciudadana", per tal d’obrir un debat que
consensuï el projecte amb la resta de les forces parlamentàries, per tal d’aconseguir
el major respecte a les llibertats i drets reconeguts a la nostra Constitució i assolir una
garantia real i eficient de seguretat ciutadana.
TERCER.- COMUNICAR la present Moció al Govern espanyol, als partits polítics
representats al Congrés de Diputats i al Senat, a la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca de l’Hospitalet, i als representants del Consell de Ciutat de l’Hospitalet.

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels grups polítics municipals del PSCPM, ICV-EUiA, número 13, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, té la paraula el Sr. Esteve i el Sr. Graells també volia dir alguna cosa.

Essent les 19.40 hores, abandonen la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor
del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
i el Sr. Alberto Sánchez López, regidor del grup polític municipal de Plataforma per
Catalunya.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Aquesta moció té molt a veure també amb l’anterior, perquè
l’educació també és una educació per a la ciutadania crítica i probablement si
s’entengués des del govern que cal una ciutadania crítica, no es farien lleis que
castiguen la pobresa i castiguen la protesta. I, en tot cas, entrem al contingut de la
moció, que és una moció d’adhesió a la Declaració en defensa de l’educació,
aprovada en el Congrés que recentment va fer l’Associació Internacional de Ciutats
Educadores el passat mes de novembre a Barcelona.
L’Ajuntament és membre actiu d’aquesta Xarxa Estatal i també de la Xarxa
Internacional des de l’any 1994, per tant, ja fa més de 20 anys que aquesta ciutat es
va declarar Ciutat Educadora i, per tant, ciutat que defensa l’educació, com un
element de ciutadania, com un element d’inclusió social, de cohesió social, també de
crítica ciutadana.
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I el passat mes de novembre, com a membres d’aquestes organitzacions, vam
participar en XXIII Congrés internacional a la ciutat de Barcelona i el lema era molt
clar “Una ciutat educadora és una ciutat que inclou”, per tant, una ciutat inclusiva, en
la qual tothom té el seu espai per treballar, el seu espai per protestar, el seu espai per
criticar i el seu espai per educar-se. Hi van participar 838 assistents procedents de
189 ciutats d’arreu del món, inclòs l’Hospitalet, que vam anar amb una delegació a
aquest Congrés.
El Congrés va aprovar una declaració, que es resum en cinc punts, que és instar als
governs, a les institucions i a la ciutadania a cinc temes que creiem com molt
oportuns per a l’època que estem vivint i per contestar lleis com la que abans
debatíem en l’anterior moció.
Una primera és el reconèixer el paper dels governs locals com a agents d’inclusió i
com a generadors d’oportunitats i solucions a les diverses causes d’exclusió, per tant,
quan hi ha una exclusió, doncs la ciutat ha de respondre des de l’educació i des de la
ciutadania crítica, i és el cas per exemple hi ha exclusions clares, per exemple
exclusions de l’habitatge habitual que es donen cada cop més malauradament al
nostre país i que des d’aquest govern intentem aturar totes aquelles que podem.
Un segon punt que instàvem als governs també a una més gran descentralització, per
part dels poders estatals i regionals, de les competències clau de promoció de la
inclusió social, per tal d’afavorir les polítiques de proximitat, garantint una redistribució
adequada dels recursos. Tothom sabem que l’administració més propera,
l’administració municipal, és la que coneix més el dia a dia de la problemàtica i la que
pot encarregar-se de competències claus, com és aquesta, la promoció de la inclusió
social.
Un tercer compromís era demanar a les institucions més recursos humans,
infraestructures i recursos econòmics per desplegar i mantenir les polítiques d’inclusió
social que calguin a les ciutats.
Un quart, el compromís decidit entre els ens locals d’una mateixa àrea metropolitana,
per a l’articulació, la coordinació, la concertació multinivell de polítiques i serveis que
permetin guanyar en eficàcia respecte a la inclusió social, per tant, el treball en xarxa
no només dins del municipi, sinó amb la resta de municipis del teu voltant.
I un cinquè element i darrer que era la implicació activa, per part de la societat civil
organitzada, especialment del tercer sector cívico-social i de tota la ciutadania en
general, en la definició i aplicació de polítiques d’inclusió social, per tant, participació
ciutadana en la definició d’aquestes polítiques i participació també del tercer sector en
definir-les i en tirar-les endavant.
Per tant, una Declaració que avala que l’educació és un potent instrument d’inclusió
social i avala l’aposta d’aquest Ajuntament, per posar els diversos serveis educatius
municipals, com l’escola de música, les bressol, el pla educatiu d’entorn, tot el tema
dels serveis socials, al servei precisament de la inclusió i també de l’èxit educatiu.
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Per tant, el que demanem en aquest Ple els grups que proposem aquesta moció
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el Partit Socialista, és
que ens adherim com a ciutat, a aquesta declaració aprovada al XXIII Congrés de
l’Associació Internacional de Ciutats Educadores.

Essent les 19.45 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde. Així mateix també abandona la sessió la Sra. M.
Dolors Fernández Bosch, regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. Graells té la paraula.

SR. GRAELLS
Sí, nosaltres com a grup socialista ens sentim molt identificats amb aquesta
Declaració i al mateix temps per nosaltres és un repte. En la Declaració es constaten,
són 189 ciutats d’arreu del món, que es reuneixen, amb colors polítics diferents, i
arriben a la Declaració on es constata, entre d’altres coses, les creixents desigualtats
que hi ha arreu del món, l’exclusió social creixent, la manca d’igualtat d’oportunitats.
I jo citaria una d’aquestes constatacions que diu que la ciutat contemporània, quan se
sotmet als dictats del mercat, perquè no té més remei, acaba convertint-se en un
espai de desigualtat i exclusió social creixent, hi ha una constatació, però també hi ha
una oportunitat, diu, però també pot ser la principal proveïdora de recursos
convivencials, socials i democràtics per a la promoció de la inclusió. Hi ha una
constatació, tenim un greu problema, evidentment, si seguim amb aquests dictats del
mercat, aprofundirem en aquestes desigualtats, però tenim una gran oportunitat i aquí
és on fa la crida aquesta Declaració.
I precisament és una crida que avança en direcció contrària a la que els nostres
governs estan avançant, constato, llegint això, que és una lectura agradable, perquè
penses que el món ha d’anar per aquí, veus com ara estàvem parlant del Decret o de
tot el tema de l’educació infantil i ens adonem com estem avançant absolutament en
la direcció contrària, perquè aquesta Declaració ens fa una crida, donem a
l’administració social, perquè és aquí on estan les solucions, a l’administració local, el
caràcter d’administració competent en tot el que fa referència a la inclusió social i
també en les polítiques educatives.
Avancem en la proximitat, aquesta és l’altre crida que ens fa, avancem en la
proximitat, justament al contrari del que estem fent, hi ha una Llei del Partit Popular
que retreu competències o vol treure la major part de les competències a
l’administració local, per tant, ni es reconeix en aquesta Llei aquest paper fonamental
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de l’administració local, ni molt menys es dóna el finançament, abans dèiem com
s’està ofegant a l’administració local, incomplint compromisos en el cas de l’educació
infantil, per tant, avancem en la direcció contrària.
Hi ha un altre element important que és, i aquí és on es pot garantir la col·laboració
de les entitats socials i del tercer sector, sinó cóm ho podem fer si no és des d’una
administració que està en la proximitat, que és on està aquest tercer sector, cóm
podem fer-ho i, per tant, també es fa aquesta crida, hi hagi finançament suficient per
tirar tot això endavant.
Per aquests motius i en coherència amb el que nosaltres defensem, no només de
paraula, sinó amb els fets, a partir de la nostra acció política en el govern d’aquesta
ciutat, donem ple suport a aquesta Declaració de les Ciutats Educadores, que és una
Declaració de, repeteixo, 189 ciutats d’arreu del món.

SRA. PEREA
Gràcies Sr. Graells. Ara pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya ens abstindrem en aquesta moció.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies, per Convergència i Unió, posicionament Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, Convergència i Unió també ens abstindrem, perquè si bé és cert que estem
totalment d’acord amb el que posa la Declaració, la interpretació que han fet des de
l’equip de govern la veiem totalment esbiaixada i cap a la seva pròpia direcció. Això
és una Declaració que en principi tothom la podríem assumir, tothom estem d’acord
que és important que les ciutats siguin ciutats inclusives, siguin ciutat educadores,
que es comprometin a impulsar iniciatives que facin possible conciliar la vida familiar,
personal i laboral, en tot el que diu estem d’acord, però la interpretació que vostès fan
ens obliga a abstenir-nos, lamentablement.

Essent les 19.50 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. M. Dolors Fernández Bosch,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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SRA. PEREA
Molt bé, Sr. del Río, per posicionament.

SR. DEL RÍO
Sí, el grup popular també s’absté en aquesta moció.

SRA. PEREA
Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, jo crec que l’Alcalde Trias estarà desolat quan senti que Convergència i Unió s’ha
abstingut d’aquesta moció, perquè precisament va ser el President d’aquest Congrés,
ha impulsat aquest Congrés i crec que va ser un Congrés en el qual, com deia el Sr.
Graells, 189 ciutats ens vam posar d’acord amb aquest manifest, entenc que quan un
vota, vota el literal de la moció i, en tot cas, evidentment, les interpretacions que fa
cadascú són lliures, però li demanaria que repensin la seva abstenció, perquè és un
text en el qual moltes ciutats d’arreu del món, presidides pel Sr. Trias, doncs van
arribar a aquestes conclusions, per tant, no entenc l’abstenció de Convergència i
Unió.

SRA. PEREA
Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Com es diu que interpreto, llegeixo, diu: Fem una crida, instem els governs, les
institucions i la ciutadania a: Reconèixer el paper dels governs locals com a agents
d’inclusió i com a generadors d’oportunitats i solucions a les diverses causes
d’exclusió, tant les noves com les antigues. Dos, una més gran descentralització, per
part dels poders estatals i regionals, de les competències clau de promoció de la
inclusió social, per tal d’afavorir les polítiques de proximitat, garantint una redistribució
adequada dels recursos. I un compromís més ferm, per part de totes les
administracions públiques, a l’hora d’aportar els recursos humans, infraestructurals i
financers necessaris per desplegar i mantenir les polítiques d’inclusió social que
calguin. Just al contrari del que vostès estan fent, i això és el que llegeixo, no
interpreto.
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Essent les 19.50 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor
del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.

SRA. PEREA
Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, d’entrada agrair-li al Sr. Esteve la preocupació que té pel Sr. Trias, no s’amoïni ja
li farem arribar l’Acta, li explicarem que estem totalment d’acord amb la Declaració
que es va aprovar, però que ens hem abstingut per la interpretació esbiaixada que
s’ha fet des de l’equip de govern. Jo aquí m’ho he estat llegint tot i per enlloc he vist
res del que va dir vostè de les escoles bressol o de les escoles de música, sí que he
vist que deien que les persones amb discapacitat i sobretot les persones amb
discapacitat del món rural encara es veuen amb més problemes a l’hora d’incloure’s a
l’escola, amb tot això que està aquí escrit estem d’acord, així ho hem dit, el que
passa és que la seva interpretació, la seva..., és que ha sigut sectarisme, voler-ho
portar cap a les seves aigües és el que ens ha fet que decididament ens abstinguem.
I no s’amoïni pel tema del Sr. Trias, ja li explicaré personalment tranquil.

Essent les 19.52 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve, no? Hem finalitzat el debat, llavors passem a les següents mocions.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 13; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 13.- D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ
APROVAT EN EL CONGRÉS DE L’AICE REALITZAT A BARCELONA EL PASSAT
MES DE NOVEMBRE.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 11 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Bonals, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del
representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez;
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assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en
la seva part dispositiva:

Atès que aquest Ajuntament és membre actiu de la Xarxa Estatal de Ciutats
Educadores (RECE), organització territorial de l’Associació Internacional de Ciutats
Educadores (AICE), des de l’any 1994.
Atès que el passat mes de novembre l’AICE va realitzar el seu XXIII Congrés
internacional a la ciutat de Barcelona amb el lema “Una ciutat educadora és una
ciutat que inclou”, que va comptar amb la participació de 838 assistents procedents
de 189 ciutats, inclosa la ciutat de l’Hospitalet.
Atès que el Congrés va aprovar una declaració, que s’adjunta a la present moció, on
es manifesta, entre d’altres aspectes els següents punts:
Instem els governs, les institucions i la ciutadania a:
1. Reconèixer el paper dels governs locals com a agents d’inclusió i com a
generadors d’oportunitats i solucions a les diverses causes d’exclusió, tant
les noves com les més antigues.
2. Una més gran descentralització, per part dels poders estatals i regionals,
de les competències clau de promoció de la inclusió social, per tal
d’afavorir les polítiques de proximitat, garantint una redistribució adequada
dels recursos.
3. Un compromís més ferm, per part de totes les administracions públiques, a
l’hora d’aportar els recursos humans, infraestructurals i financers
necessaris per a desplegar i mantenir les polítiques d’inclusió social que
calguin.
4. Un compromís decidit, entre els ens locals d’una mateixa àrea
metropolitana, per a l’articulació i la concertació multinivell de polítiques i
serveis que permetin guanyar en eficàcia en les accions d’inclusió social.
5. Una implicació activa, per part de la societat civil organitzada,
especialment del tercer sector cívico-social, i de tota la ciutadania en
general, en la definició i aplicació de polítiques d’inclusió social a les
ciutats.
Els Grups Polítics Municipals del PSC-PM i ICV-EUiA proposen l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- L’adhesió d’aquest Ajuntament a la declaració aprovada al XXIII Congrés
de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores realitzat a la ciutat de Barcelona
el passat mes de novembre en defensa d’una educació per a tothom i del paper de
les ciutats com a agents d’inclusió i com a generadors d’oportunitats i solucions a les
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diverses causes d’exclusió, tant les noves com les més antigues.
SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords a la RECE (Red Estatal de Ciudades
Educadoras) organització territorial de l’AICE, al Consell Educatiu de l’Hospitalet, als
centres educatius de la ciutat i a les AMPA d’aquest mateixos centres.
Annex.
Declaració del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores, 2014.
1.

Introducció

Aquest any 2014 es compleixen 20 anys de la creació de l’Associació Internacional
de Ciutats Educadores (AICE). Durant aquest període, l’AICE s’ha consolidat i ha
anat creixent fins a aplegar, avui, 478 ciutats de 36 països de tots els continents.
Al llarg d’aquest temps, les ciutats compromeses amb els principis de la Carta de
Ciutats Educadores ens hem reunit regularment, cada dos anys, per a intercanviar
experiències i coneixement per tal de fer front als importants reptes globals que
afecten directament la vida dels ciutadans i les ciutadanes.
En l’actual context de crisi, la noció de ciutat educadora adquireix més que mai tot el
seu significat. Les dificultats ens empenyen a ser innovadors i solidaris, i a fer una
crida a la implicació ciutadana.
Amb el lema “Una ciutat educadora és una ciutat que inclou”, s’ha celebrat a
Barcelona, del 13 al 15 de novembre de 2014, el XIII Congrés Internacional de
Ciutats Educadores, en què han participat 838 assistents procedents de 189 ciutats.
Durant el congrés s’han fet 7 conferències plenàries, 84 tallers i 49 speakers' corners,
on les ciutats participants han pogut compartir experiències i fer propostes per tal que
les ciutats del món siguin, cada cop més, ciutats més educadores i inclusives, on es
donin les condicions per a generar benestar social i salut per a tots els seus
habitants.
Ciutats que promoguin actituds de solidaritat, respecte i interès pel bé comú entre
totes les persones que hi conviuen.
Aquest congrés ha promogut el debat crític i ens ha ajudat a prendre consciència que
la ciutat educadora té un paper determinant en la promoció integral de la inclusió, la
participació ciutadana i el potencial creatiu i innovador de les persones.
En ple procés de definició de la nova Agenda de Desenvolupament Post-2015, cal
continuar treballant per a consolidar i ampliar les millores aconseguides en el marc
local i internacional amb vista a lluitar contra l’exclusió social, impulsant respostes
noves, fermes i transversals. És per això que les Ciutats Educadores subscriuen la
present declaració, que desenvolupa alguns dels principis de la Carta de Ciutats
Educadores.
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Aquesta declaració parteix d’unes constatacions, seguidament, adopta uns
compromisos a favor de la inclusió social, i, per acabar, planteja una crida a escala
nacional i internacional.
2. Constatem que
1. Més de la meitat de la població mundial viu en entorns urbans i la previsió és que
aquesta tendència continuï creixent. D’altra banda, es constata que les ciutats són
l’escenari on es manifesten d’una manera més severa les diverses crisis que
afecten el planeta, els efectes de les quals accentuen les situacions de
discriminació i exclusió.
2. L’exclusió té múltiples dimensions: social, econòmica, política, cultural, relacional,
digital, generacional i de gènere, i s’expressa d’una manera diferent en cada país:
pobresa, atur o precarietat laboral, afebliment de les relacions comunitàries i
fractura del vincle social, segregació espacial de la població, infrahabitatge o
manca d’habitatge, accés desigual a la sanitat i a un medi ambient saludable, la
falta d’adaptació dels espais i dels serveis públics a les persones amb discapacitat
o mobilitat reduïda, manca d’accés al transport públic, de serveis públics de
qualitat, de polítiques d’igualtat d’oportunitats, etc.
3. En l’àmbit urbà, l’exclusió afecta més uns col·lectius que d’altres, principalment per
raons de gènere, orientació sexual, origen ètnic o religió, i també afecta grups de
població més vulnerables com ara la infància, la gent gran o les persones amb
discapacitat o en situació de desavantatge social o econòmic; i actualment afecta,
cada vegada més, els aturats i la classe mitjana, que pateixen especialment les
conseqüències d’una crisi que, en algunes parts del món, pot esdevenir
estructural.
4. La ciutat contemporània, quan se sotmet als dictats del mercat, acaba convertintse
en un espai de desigualtat i exclusió social creixents. Però també pot ser la
principal proveïdora de recursos convivencials, socials i democràtics per a la
promoció de la inclusió.
5. Les tecnologies de la informació i la comunicació guanyen protagonisme en un
món globalitzat, en què les ciutats estan més interconnectades que mai. Les TIC
incideixen en la vida quotidiana de les persones i modifiquen la nostra realitat; són
un mitjà important d’interacció i relació i d’accés al coneixement, però poden
esdevenir un instrument de control i assetjament i una font de desigualtat. Per
aquest motiu, cal fomentar-ne les potencialitats i combatre’n els mals usos.
6. L’acció política permet incidir en les causes de l’exclusió i transformar la realitat
social a partir d’actuacions basades en valors com ara la igualtat, la solidaritat, el
respecte per la diferència i la promoció del desenvolupament sostenible, afavorint
així l’existència de societats més cohesionades i democràtiques en què la
ciutadania pugui exercir els drets bàsics: civils, polítics, econòmics, socials i
culturals.
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7. Les Ciutats Educadores potencien i generen polítiques de participació ciutadana,
de treball i col·laboració entre tots els agents socials i educatius que en formen
part, saben donar rellevància democràtica a les seves accions i enforteixen l’acció
cívica, la inclusió social i la riquesa econòmica del seu entorn.
8. Cal destacar el paper central de les administracions públiques locals a l’hora
d’articular les polítiques inclusives i transversals. I sumar-hi la iniciativa ciutadana
permet mobilitzar tots els recursos de la ciutat, crear xarxes de col·laboració,
fomentar una ciutadania activa i valors com ara la solidaritat i el compromís; és a
dir, ser més eficaços a l’hora d’abordar l’exclusió social.
9. Una oferta educativa de qualitat, tant en l’àmbit formal com no formal, basada en el
principi d’igualtat d’oportunitats, és una eina clau per a fomentar la inclusió, amb
resultats a mitjà i llarg termini. Aquí l’escola hi té un paper cabdal ja que és, alhora,
una font de coneixement i de desenvolupament de competències personals
necessàries per a la vida i un laboratori actiu de diversitat social i cultural que
permet formar una ciutadania responsable, crítica i col·laborativa. Una formació
que no acaba en les etapes de la infància i la joventut, sinó que s’estén al llarg de
la vida.
10. El desigual accés a l’oferta cultural i de lleure és una font de discriminació
educativa i social. Es constata la necessitat de democratitzar l’accés a una oferta
cultural i lúdica de qualitat, com també de fomentar una política d’ús del temps que
permeti conciliar la vida familiar, el treball i el lleure.
3. Ens comprometem
Les Ciutats Educadores som agents proactius que apostem per la cohesió social. Les
accions a favor de la cohesió són múltiples i diverses, i es caracteritzen pel fet de
tenir una visió exhaustiva i transversal. Les experiències compartides en el congrés
de Barcelona, com també els enriquidors debats que hi han tingut lloc, palesen que
les Ciutats Educadores fem una aposta decidida per la inclusió. Per aquest motiu,
volem fer públics d’una manera solemne els següents compromisos comuns.
1. Les Ciutats Educadores ens comprometem a dur a terme polítiques proactives i
preventives per a afavorir la inclusió, i a formular propostes concretes per a
incidir en les causes de l’exclusió.
2. Les Ciutats Educadores ens comprometem a millorar els processos de construcció
personal i social de la ciutadania:
•
•
•

potenciant polítiques d’inclusió social que abastin tota la realitat
comunitària,regides pel principi democràtic d’igualtat;
establint els serveis socials necessaris per a atendre els col·lectius més
vulnerables, uns serveis que hauran de fomentar l’autonomia i les
potencialitats de les persones amb vista a la seva reinserció social;
proveint recursos adreçats a millorar la cohesió, la inclusió i la convivència per
tal d’afavorir la creació d’entitats i individus cooperatius.
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•
3.

fent una distribució equitativa dels recursos i enfortir l’apoderament cívic.

Les Ciutats Educadores ens comprometem a fomentar l’educació, formal, no
formal i informal al llarg de la vida com un dels instruments fonamentals per a
desenvolupar competències personals i socials i invertir en capital humà.

4. Les Ciutats Educadores ens comprometem a apostar per l’èxit educatiu de tota la
ciutadania i per la millora de la qualitat del sistema escolar, i a facilitar i promoure
programes i accions per a augmentar l’èxit escolar en l’ensenyament obligatori i
l’accés a la formació al llarg de la vida, amb la creació d’estratègies de
desenvolupament de competències. Això implica:
•
•
•
•
•

incentivar formes d’interacció entre les comunitats educadores, especialment
entre l’escola i la família;
potenciar la formació de mestres i de pares i mares;
combatre estereotips estigmatitzadors que fan especialment difícil la cohesió
social i la bona convivència;
afavorir la relació entre comunitats escolars situades en diferents indrets de la
ciutat amb la finalitat d’enfortir el sentit de pertinença a la ciutat i la germanor
entre grups socials i culturals que tot sovint estan allunyats els uns dels altres.
promoure l’ensenyament per a adults per a donar oportunitats de formació a
aquells que no les van tenir al seu dia o que van abandonar els estudis.

5. Les Ciutats Educadores ens comprometem a elaborar projectes educatius amb
utilitat social que combinin l’aprenentatge i el servei a la comunitat, per tal que les
persones participants es puguin formar sobre les realitats i necessitats del seu
entorn urbà i contribueixin a la seva transformació i millora.
6.

Les Ciutats Educadores ens comprometem a crear espais actius per a la
interrelació inclusiva de la ciutadania i a potenciar el treball en xarxa i els
processos participatius i de deliberació; espais on es propiciï el pensament
divergent i el llenguatge creatiu i crític mitjançant l’experimentació, la discussió i
el debat en la vida pública.

7. Les Ciutats Educadores ens comprometem a fomentar la cohesió social, la bona
convivència i les relacions intergeneracionals i interculturals, a través del
reconeixement de la riquesa de la diversitat cultural present a la ciutat i de
l’aprenentatge de les diferents llengües.
8.

Les Ciutats Educadores ens comprometem a promoure un model de ciutat
accessible i interconnectada, amb un transport públic sostenible i adaptat a les
diferents necessitats; una única ciutat per a tota la ciutadania lliure de barreres
físiques i de segregació espacial.

9. Les Ciutats Educadores ens comprometem a lluitar contra les desigualtats de
gènere i a impulsar accions educatives i socials per a evitar la feminització de
l’exclusió social.

…/…

88

10. Les Ciutats Educadores ens comprometem a fomentar el diàleg i la cooperació
entre el món del treball (com per exemple les empreses, els sindicats, els
col·legis professionals, etc.), el coneixement i la cultura i l’Administració municipal
per a poder oferir serveis d’orientació i acompanyament educatius i professionals
personalitzats que afavoreixin la reinserció educativa i la reactivació o millora
laboral dels ciutadans, i que generin innovació, creativitat i emprenedoria.
11. Les Ciutats Educadores ens comprometem a potenciar la responsabilitat social de
les empreses animant-les a dedicar una part de les seves accions a millorar la
cohesió social de l’entorn urbà en què estan situades; i a enfortir el voluntariat
cívic i social en les entitats del tercer sector, ja que es tracta d’un espai privilegiat
de trobada i activitat conjunta entre generacions i entre diferents grups culturals,
socials i ètnics que pot contribuir a millorar la qualitat de vida de la ciutadania i
dels barris.
12. Les Ciutats Educadores ens comprometem a crear sinèrgies entre universitats,
institucions d’educació superior, centres tecnològics i de recerca, parcs científics i
centres de formació i escoles, i a fer de la ciutat un espai ric en oportunitats per a
la formació i l’aprenentatge en la societat de l’economia del coneixement.
13. Les Ciutats Educadores ens comprometem a oferir a tota la ciutadania
oportunitats educatives, culturals, esportives i de lleure properes i al seu abast,
que transmetin valors com ara la inclusió, la solidaritat i la cohesió social.
14. Les Ciutats Educadores ens comprometem a promoure la salut i el benestar de la
població mitjançant l’adopció de polítiques preventives que fomentin un estil de
vida saludable, i a assegurar l’accés i l’atenció sanitària a tota la població.
15. Les Ciutats Educadores ens comprometem a desplegar una política de
comunicació que asseguri l’accés a la informació, que contribueixi a combatre els
estereotips i prejudicis negatius envers determinats col·lectius i que faciliti l’accés
a les tecnologies de la informació i la comunicació a les persones en situació o
risc d’exclusió social.
16. Les Ciutats Educadores ens comprometem a impulsar iniciatives que facin
possible conciliar la vida personal, familiar i laboral, i que afavoreixin l’ocupació i
la racionalització dels nous usos del temps a la ciutat.
17. Les Ciutats Educadores ens comprometem a adoptar els instruments de
seguiment i avaluació necessaris per a posar en pràctica aquestes polítiques, i a
fer conèixer i compartir amb altres ciutats l’experiència adquirida, el coneixement
i els resultats obtinguts.
4. Fem una crida
Després de constatar els canvis urbans, socials, econòmics i culturals esmentats, i
havent assumit col·lectivament com a Ciutats Educadores un conjunt de
compromisos que han de guiar la nostra actuació present i futura a favor de la
inclusió, volem, com a cloenda d’aquesta declaració, fer una crida als actors públics
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internacionals, nacionals i regionals i al conjunt de la ciutadania a contribuir, d’una
manera corresponsable, a l’assoliment dels objectius proposats.
Instem els governs, les institucions i la ciutadania a:
1. Reconèixer el paper dels governs locals com a agents d’inclusió i com a
generadors d’oportunitats i solucions a les diverses causes d’exclusió, tant les
noves com les més antigues.
2. Una més gran descentralització, per part dels poders estatals i regionals, de les
competències clau de promoció de la inclusió social, per tal d’afavorir les polítiques
de proximitat, garantint una redistribució adequada dels recursos.
3. Un compromís més ferm, per part de totes les administracions públiques, a l’hora
d’aportar els recursos humans, infraestructurals i financers necessaris per a
desplegar i mantenir les polítiques d’inclusió social que calguin.
4. Un compromís decidit, entre els ens locals d’una mateixa àrea metropolitana, per a
l’articulació i la concertació multinivell de polítiques i serveis que permetin guanyar
en eficàcia en les accions d’inclusió social.
5. Una implicació activa, per part de la societat civil organitzada, especialment del
tercer sector cívico-social, i de tota la ciutadania en general, en la definició i aplicació
de polítiques d’inclusió social a les ciutats.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 14, 15 i 16, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per a la presentació té la paraula la Sra. Esplugas i el Sr. Senen.

SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, esta moción sobre autoescuelas nace por la
reivindicación de la Asociación de Autoescuelas, con 31 autoescuelas que firman la
moción que ahora presentaré. Y es que aunque parezca mentira actualmente en la
ciudad de Hospitalet no disponen de un espacio reservado en la vía urbana para que
los alumnos puedan hacer cambios en las clases prácticas cuando hacen la
conducción de turismos. Esta situación provoca, de manera reiterada, que estos

…/…

90

cambios de conductor/alumno se realicen muchas veces de manera improvisada y en
función del tránsito rodado.
Nosotros pensamos que habilitar una zona en la que puedan hacer una parada
técnica, contribuiría por un lado a ordenar el tráfico de la ciudad y, por otro lado,
permitiría a las autoescuelas realizar los cambios de conductor y alumno sin peligro y
de manera organizada. Además, consideramos que esta medida está implantada
otras ciudades como Barcelona y Lérida, y consideramos que en la segunda ciudad
de Cataluña, pues es incomprensible que esta medida sencilla, pues no se pueda
implementar.
Respecto a los vehículos de dos ruedas, también desde hace muchos años se podía
realizar prácticas de moto de autoescuelas en una zona que ahora mismo está
ocupada por el actual polideportivo del Gornal, donde los alumnos que querían
realizar prácticas de moto antes de presentarse al examen, pues podían hacer
prácticas y practicar en esta zona. Ahora mismo esa zona de prácticas ha
desaparecido, como decía ahora, por la construcción del polideportivo del barrio del
Gornal, lo que conlleva molestias de los vecinos y las molestias de los propios
alumnos que quieren realizar prácticas, que tienen que desplazarse pues
directamente a la ciudad de Barcelona.
Atendiendo además que el Ayuntamiento de Hospitalet dispone de solares libres en
otras partes de la ciudad, que ahora mismo están en desuso, porque no hay
construcciones previstas, pues podemos entender desde el Partido Popular que se
podría conjugar los dos intereses tanto por parte de las autoescuelas que quieren
realizar prácticas de moto, como por parte del Ayuntamiento que puede darle un uso
a esos locales que ahora mismo están en desuso y que no sirven para nada, más
que para ensuciar y crear, bueno, una zona degradada.
Y, por todo ello, consideramos que, desde el Partido Popular, pedimos al
Ayuntamiento que permita a los vehículos adscritos a las autoescuelas de la ciudad,
con rotulación exterior y visible en los coches, el uso de la zona de carga y descarga
más cercana a su autoescuela, para hacer cambios de alumno/conductor o bien
recoger documentos de la propia autoescuela, en un tiempo mínimo de permanencia.
También pedimos al Ayuntamiento de Hospitalet que en el caso de que estas
autoescuelas no tengan una zona de carga y descarga inmediata a sus centros, pues
que se les permita el uso de la zona verde o azul, para que puedan hacer dichas
gestiones.
Y tercero pedimos al Ayuntamiento de Hospitalet que estudie la posibilidad de ceder
un solar para que las autoescuelas de la ciudad, pues puedan realizar las prácticas
de moto. Gracias.

Essent les 19.53 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Senen Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. La moción sobre las bandas latinas tiene por objeto
concienciar sobre el problema que esto supone a nuestros vecinos. Vaya por delante
que las generalizaciones no son buenas e igual que se ha comentado antes que no
todos los árabes son yihadistas, por supuesto no todos los latinos pertenecen a
bandas latinas.
Pero sería absurdo y a mi parecer sería muy irresponsable negar una realidad desde
esta ciudad, y esa realidad es que hay bandas cuya actividad es delictiva, cuando no
criminal, y que esas bandas persiguen atraer a jóvenes, jóvenes que están en
nuestras calles, jóvenes que están en situación de riesgo, jóvenes que acaban
formando parte de estas bandas latinas, y ese es el problema, y el primer paso para
solucionarlo creemos que es reconocerlo.
Yo sé que alguno puede decir que este es un problema inventado, que este es un
problema que no existe, pero si escrutásemos, pienso, la opinión honesta de cada
uno de los concejales y de las personas que están asistiendo a esta sala,
probablemente llegaríamos todos a la misma conclusión a la que han llegado los
“mossos d’esquadra”, y yo no creo que los mossos mientan.
Esta moción es justamente esto, una recopilación de opiniones de los expertos y de
los responsables de la policía autonómica, que son los más cualificados para opinar
sobre este tema. Opiniones como la del sargento responsable de la unidad central de
grupos juveniles organizados, quien afirma que una pandilla sólo tiene razón de ser
cuando existe otra pandilla a la que enfrentarse. Opiniones que dicen que estamos
ante unas estructuras perfectamente jerarquizadas que tienen como única finalidad
delinquir.
La policía autonómica ya se dio cuenta hace algún tiempo, que era necesario un
cambio en la estrategia policial y ese cambio pasaba necesariamente por considerar
a las bandas latinas como a cualquier otra organización criminal. Ahora es necesario,
pensamos, que este cambio de mentalidad se haga también desde la política y que
se deje de considerar a las bandas latinas como asociaciones culturales, para que
pasen a llamarse bandas criminales, que es lo que son.
Porque, a pesar de todo lo que se dice, las bandas latinas no sólo causan daños o
causan incremento de la inseguridad, de la sensación de inseguridad, que eso de por
sí ya es bastante grave, sino que yo estoy convencido de que una banda latina es el
último sitio en el que una madre quiere ver caer a sus hijos.
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En definitiva, lo que pedimos desde el Partido Popular es que este Ayuntamiento
exprese su rechazo firme y sereno a las bandas latinas, que se incremente la
vigilancia en esas zonas afectadas según los informes policiales, al menos para
garantizar la sensación de seguridad a nuestros vecinos.
Y, por último, que nos comprometamos a diseñar un plan integral y duradero que
luche contra la exclusión social en estos casos de riesgo, para poder abordar el
problema desde todos los ámbitos posibles. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per la posició del govern…no, perdó, perdó, que ara estava jo…, anem a la
posició de tots els grups, Sr. Ordóñez, perdó.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, sobre la primera moción, sobre la de dejar que los locales de formación vial
estacionen en carga y descarga, pues la verdad es que es una medida que
esperemos que se apruebe, porque es una medida muy útil y además muy necesaria,
porque bueno, además hablo como formador vial que he sido y entonces el hecho de
que te dejen poder estacionar en una zona de carga y descarga, es el único sitio
posible muchas veces para poder hacer un intercambio de alumnos.
En Barcelona se lleva muchos años con esta medida y, bien, es una medida que se
ve que funciona, ya que simplemente allí no se utiliza muchas veces ni distintivo,
simplemente con la rotulación exterior del vehículo de autoescuela se les deja
estacionar en la carga y descarga más cercana, o sea, no es que se les dé barra libre
a los vehículos de autoescuela a estacionar en todas las cargas y descargas,
simplemente con que se les deje estacionar en la más cercana, pues ya tendríamos
solucionado el tema.
Y más, porque sabemos los problemas de estacionamiento que tenemos en
Hospitalet, o sea, que estacionar, llamémosle de forma legal, regulada, en ciertas
calles, es imposible también, porque hay autoescuelas que están en calles donde no
existe ninguna posibilidad de un estacionamiento en las horas de trabajo. Y lo que no
podemos obligar es a los profesores, a los formadores viales a que no se bajen del
coche, porque sería de la única manera que no incumplirían una Ley, o sea, que no
incumplirían una norma, perdón, ya que en el momento en el que se bajen del coche
está considerado un estacionamiento, por tanto, les estamos obligando o bien a que
no pueda ni ir al lavabo, no puedan coger documentación, no puedan ni estirar las
piernas, o bien a que incumplan una norma de circulación, con lo que se arriesgan a
la sanción.
Por tanto, yo creo que es una medida muy sencilla que simplemente, repetimos, no
hace falta que sea en todas las zonas de carga y descarga, pero sí que en la más
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cercana a la autoescuela, pues consideramos que no cuesta nada y sería ideal, como
se hace en otras ciudades.
Respecto a la moción sobre las bandas latinas, pues bueno, es un tema que aquí ha
salido en el Pleno varias veces, es un tema que desde Plataforma lo hemos traído
varias veces a este Pleno, y bueno, pues hace poco tuvimos que lamentar una vez
más la muerte a pocos metros de Hospitalet, en el barrio de Sants, de un chaval de
15 años asesinado por miembros de la banda que intentaba abandonar.
Y entonces, lo que ya estamos desde Plataforma cansados de repetir es que lo que
tenemos es que dejar de mirar para otro lado, dejar de justificar ciertos
comportamientos por el tema de la inadaptación o ciertas excusas, y dejar de negar
que en esta ciudad hay bandas latinas, porque además es que con cualquiera que
hables te lo dirá, no es una cosa que simplemente te digan los vecinos por una
percepción o no percepción, es que ha salido en todos los medios y están
catalogadas como tal y, obviamente, este es un tema que en determinados barrios de
esta ciudad genera mucha preocupación a las familias, mucha preocupación, ya no
sólo en el que caigan en esta banda, sino lo que estas bandas hacen en nuestra
ciudad, o sea, no es que lo veamos en la televisión o que pasa en países del tercer
mundo, no, no, es que está pasando, muchas cosas se están reproduciendo aquí, y
como no tomemos medidas, pues es un problema que cada vez va a ir a más.
Se cometió el gran error, por parte del tripartit, de nombrarlos asociación cultural y,
bueno, se ha visto que con el buenismo, pues no hemos ido a ningún lado, de cultural
estas bandas, bueno, pues tienen poco. Y esto es un problema que afecta
especialmente a menores, ya que la misma policía te dice que el 40% de los
miembros de las bandas latinas son menores de edad que encima es a los que se les
encarga, digamos, los hecho delictivos más graves, porque por el simple hecho de
ser menores de edad saben que estarán menos penados.
Como decía, tenemos ya que abandonar de una vez por todas de ciertas
instituciones, un discurso buenista y tenemos que atajar el problema de raíz. Y de
raíz es atajarlo en ciudades como la nuestra, no estamos en, repito, no estamos
viendo en la tele que pase en otras ciudades o en otros países, estamos viendo que
pasa aquí. Es que la semana pasada estaban siendo juzgados miembros de bandas
latinas que operaban en Hospitalet, que eran de Hospitalet y operaban en Hospitalet,
por tanto, es una realidad y es un problema social.
Claro, sólo nos faltaba ver que no se les plantaba cara y encima por otro lado se les
daba subvenciones como asociación cultural, pues bueno, claro, si uno es miembro
de este tipo de asociaciones, pues supongo que lo que harían es reírse de los
gobernantes que habría en aquel momento. Y lo que obviamente hay que dar, es a
las fuerzas de seguridad todos los medios posibles para perseguir a estas bandas
hasta asfixiarlas y que no puedan reproducirse.
Y una cosa que sí que no es materia del Ayuntamiento, que es del gobierno central,
por tanto, del partido que propone la moción, pues habría que, ya que el gobierno
central está haciendo Leyes para endurecer muchas cosas, pues a estas bandas lo
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que habría que considerarlas es como mafias y subir todas las condenas, pues al
tema de grupo organizado.
Repetimos, no está mal el primer punto de la moción, dónde lo que se pide es que
este Consistorio reconozca de una vez la existencia de estas bandas latinas, que por
enésima vez, pues no sabemos si esta vez lo reconocerán o no, después de que lo
haya reconocido todo el mundo y toda la ciudad, esperemos que esta vez reconozcan
simplemente que existe el paso, ya que, bueno, pues como esa gente que tiene un
problema, pues el primer paso para solventar el problema es reconocerlo, desde este
Consistorio no se ha hecho, esperemos que hoy se reconozca de una vez por todas
que en esta ciudad tenemos este problema.

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

SR. SALMERÓN
Gracias Alcaldesa. Votaremos a favor de la primera moción, sobre autoescuelas,
parece una moción que lo que pide son cosas razonables y, por tanto, hay un espacio
para poder hacer realidad las propuestas que se plantean.
Y la segunda, votaremos en contra, nosotros en principio tenemos reserva sobre
cualquier afirmación que empieza con una negación, y les invito a que piensen un
poco sobre ello, cuando alguien dice, no, no es que yo sea…, pero pienso que no sé
qué, no es que yo sea…, pongan lo que quieran, machista, racista, del Madrid, del no
sé qué, lo que ustedes quieran, cuando luego viene el pero tal, normalmente esa
negación viene un poco a justificar lo que después se va a decir. Lo decía por cómo
iniciaba la intervención el Sr. Senen.
Porque, claro, yo creo que es una moción de las que se podría considerar como
moción trampa, porque una moción que dice en el primer acuerdo, que se reconozca
que existen las bandas latinas y que muestran el rechazo, pues cualquiera que diga
que no, quiere decir que no las reconoce y que está a favor, por tanto, es un poco
maniquea. Nosotros no tenemos empacho en reconocer que existen bandas latinas,
en manifestar nuestro rechazo a cualquier tipo de organización con fines delictivos,
por supuesto, y por tanto, de buenismo nada, defendemos que la justicia actúe con
todas sus consecuencias, con cualquier tipo de organización de crimen organizado.
Lo que pasa es que no creemos que sea necesario, para convencernos de eso, traer
cada seis meses aproximadamente, una moción de este tipo al Pleno, porque
entonces empezamos a dudar de cuál es el motivo real que se persigue con la
moción. Y yo pregunto, por qué no traemos cada Pleno una moción sobre las bandas,
pónganle ustedes el adjetivo que quieran, de otro gentilicio, de otro lugar, contra las
bandas de Europa del Este o las bandas de España del Sur o las bandas de no sé
qué, del barrio no sé cuál del Bajo Llobregat.
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Por tanto, yo creo que…, pensamos que es una moción que precisamente lo que
persigue es lo que niega que persigue, es precisamente criminalizar un colectivo y
poner el objetivo sobre ese colectivo, porque si lo que se cree, que dudo que el
Partido Popular diga eso, un partido de gobierno y con gobierno con mayoría
absoluta en el conjunto de España y que hace leyes tan, digamos, con tanta fuerza,
con tanto acento, sobre la seguridad, como las que acabamos de debatir u otras, que
es que el Partido Popular de Hospitalet piense que la policía o que los “mossos
d’esquadra” no están haciendo bien su trabajo, porque si lo que opina es eso, no se
resuelve con una moción en el Pleno, eso requeriría un debate.
Como creemos que el Partido Popular no opina eso, porque no está diciendo eso,
pensamos que lo que pretende con la moción es otra cosa, que es crear una alarma
social o incrementar esa alarma social, y nosotros pensamos que no podemos, ni
debemos, hacer el juego a este tipo de argumentos, a este tipo de mociones,
tenemos que trabajar con todas nuestras herramientas, para prevención del delito,
para prevención de este tipo de organizaciones y, por supuesto, para que los cuerpos
de seguridad del Estado, de Cataluña y de nuestra ciudad, pues actúen con todas las
consecuencias y que actúen acorde a la Ley.
Y no van a actuar mejor o peor, porque nosotros en este Pleno hablemos más o
menos sobre esta cuestión, por tanto, no es negar la realidad, no es no rechazar a las
bandas latinas, es denunciar alguna intención que pudiera haber de criminalizar un
determinado colectivo. Por ese motivo, votamos en contra de la moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Votaré en contra de la moció de les autoescoles, en el sentit
que crec que tenim una ordenança de mobilitat que permet el canvi de conductor i el
canvi d’alumnes que participen en les classes, la llegeixo, diu: Aprovació definitiva per
acord de Ple de 23 de març de 2010, en vigor des del juny de 2010, Article 11.Parada. A la parada, com a norma general, el conductor no podrà allunyar-se del
vehicle, no podrà destorbar la circulació i haurà d'estar en disposició de retirar-lo
immediatament quan calgui, però permet la parada per un temps de dos minuts. Per
tant, entenc que és temps suficient perquè els alumnes puguin baixar i els alumnes
es puguin intercanviar respecte els cotxes, bé, i argumenta una mica l’ordenança de
mobilitat, el fet.
No és altre cosa que la mateixa ordenança que té Madrid, que va permetre a la Sra.
Aguirre, doncs al·legar que el seu estacionament, abans de fugir pels carrers de
Madrid, tirant algunes motos de la guàrdia urbana, doncs és exactament el mateix,
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per tant, la Sra. Aguirre tenia dos minuts per estar allà, el que no havia d’haver fet és
tirar les motos de la guàrdia urbana i no requerir a la guàrdia urbana quan calia.
I respecte a la segona de les mocions, jo crec que..., la de les bandes llatines, crec
que s’acosten les eleccions, i malgrat la davallada, any rere any, en el baròmetre de
la seguretat com a problema per a la ciutadania, que podia ser perceptiu, però també
l’altre dada objectiva, que és ens diuen els mossos d’esquadra, reiteradament, reunió
rere reunió, és que el nivell de delinqüència a la nostra ciutat està baixant de forma,
doncs jo crec que positiva. I, per tant, jo crec que el fet de portar, malgrat aquestes
dues dades, que ja no és tan problemàtic per a la ciutadania i que objectivament les
dades de delinqüència estan baixant a la nostra ciutat, que vostès portin cada dos per
tres, mocions que trien la por i la sensació d’inseguretat a la nostra ciutat, jo crec que
no és el més adequat.
Per tant, votaré en aquest cas en contra de les dues mocions.

Essent les 20.12 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Alberto Sánchez López, regidor
del grup polític municipal de Plataforma per Catalunya.

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

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo parlaré de la moció de les autoescoles, la número 15, la
moció planteja dos aspectes, un la parada tècnica dels vehicles de les autoescoles i
l’altre habilitar un espai per a les pràctiques de les motocicletes.
Entenem que, respecte a l’aturada tècnica en la zona de càrrega i descàrrega,
l’ordenança de mobilitat del nostre Ajuntament, per exemple permet als vehicles
privats efectuar aquesta maniobra de càrrega i descàrrega durant deu minuts. Sota
aquestes premisses, entenem que això seria possible que ho fessin els vehicles de
les autoescoles i també que ho fessin en les zones verdes o blaves. En el sentit que
evidentment aquest vehicle hauria de tenir la identificació d’autorització de
l’Ajuntament i un disc horari, per què, perquè els vigilants de la zona blava o verda,
per exemple, comprovessin que aquest vehicle està dintre del horari autoritzat.
Respecte a la zona de pràctiques, pensem que una vegada vista la disponibilitat
d’espais per efectuar aquesta activitat, es consensuï amb les 31 autoescoles de la
ciutat la possibilitat de fer-ho. Per tant, nosaltres, com que és una activitat econòmica
i en certa manera també una activitat pública, votem favorablement a la moció.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, respecte a donar suport al tema de les bandes llatines, a la moció que presenta el
PP, nosaltres votarem a favor, Convergència i Unió, per un motiu, tot i que és veritat
que els diferents baròmetres ens parlen que hi ha una disminució en tot el tema de
delictes, a tots els nivells, el que és veritat és que també en el tema de les bandes
llatines durant molts anys hem volgut evitar una cosa que era manifesta a la ciutat, dir
que no existien, no és qüestió de dir si existeixen o no existeixen, és un fet constatat i
moltes vegades per solucionar els problemes es comença pel reconeixement de quin
problema tens, per afrontar-lo.
No es tracta, des del nostre punt de vista, de donar-li una sensació de por a la gent,
la gent constata que hi ha aquestes bandes i, per tant, es parla i el que no es pot fer
és obviar una realitat, jo sempre dic que reconeixent quins són els defectes o virtuts
de les coses, en aquest cas, que n’hi ha, doncs és més fàcil afrontar el tema d’una
manera pràctica. No és tracta tampoc de criminalitzar, com comentaven per aquí, a
les bandes llatines, entenent per bandes llatines aquelles que fan tot un tipus
d’extorsió, com s’explica en la moció.
I és evident que això seria a tots els nivells, com també s’ha comentat, d’altres tipus
de bandes, però la realitat és que des de fa molts anys, no els últims anys, sinó des
de fa ja uns 10, 15 anys cap aquí, hi ha aquesta existència de fets delictius, de
situacions complicades, de situacions que fan por i a vegades, torno a repetir, el
millor per solucionar un problema és reconèixer que hi ha un problema i, a partir
d’aquí, posar-hi solucions.
Solucions que ja sabem que s’estan posant i que nosaltres aquí donem total
recolzament a tots els cossos, des de la guàrdia urbana, cos de mossos d’esquadra o
policia nacional, quan actuen conjuntament en tots aquests temes, que estan fent una
feina ben feta, que estan a sobre, que per més que sigui cert que en els números i en
els percentatges aquests delictes baixin, la sensació que té la ciutadania és la
sensació que té, i això no ho podem canviar només sustentant-lo en números, hem
de fer alguna cosa més i a vegades creiem que la millor forma és reconèixer que
tenim un problema per atacar-lo més frontalment.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Bonals, ara sí.
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SR. BONALS
Bé, moltes gràcies, si em permeteu, començaré per les bandes llatines, és un tema
recurrent, periòdicament, com el Guadiana, van apareixent mocions en el Ple, i ara
que ens acostem al mes de maig, doncs de ben segur que aniran venint mocions
d’aquest estil. Alguna de les coses ja s’han dit, vull dir, quan diem bandes llatines, i
algú ha fet una referència, bandes albano-cosovares, bandes russes, bandes no sé
què, a ningú se li acudeix portar una moció en el Ple, oi que no? No se li acudeix.
Avui tornen a portar una moció en el Ple, el Partit Popular, que és similar a la que va
portar Plataforma per Catalunya fa uns mesos, per un fet que ha passat a Barcelona,
algú diu, molt a prop de l'Hospitalet, però ha passat a Barcelona, per tant, està clar
que a partir d’ara podran venir mocions aquí cada mes, cada mes hi podrà haver una
moció relacionada amb bandes llatines, perquè si el fet determinant no és que passi a
la ciutat de l'Hospitalet, escolti, la zona d’Espanya amb més dificultats de gestió de
les bandes llatines és l’àrea metropolitana de Madrid.
Ara, dit això, perquè clar, aquí sempre, ja ho vaig dir en l’últim Ple, o sigui, una banda
llatina no és allò un jove llatí o no, amb una gorreta torçada, de procedència d’algun
país de llatinoamèrica, perquè aquest podria ser el Neymar, no? L’estètica del
Neymar, la gorreta torçada i tal. Per tant, de què parlem, o sigui, que podem entendre
per un membre d’una banda llatina, perquè clar, tothom és presumpte delinqüent,
tothom, quan es fa referència a presumpte corrupte, presumpte delinqüent,
presumpte no sé què, menys quan es fa referència al tema aquest, en el tema aquest
no hi ha presumpció, però al menys, per si hem de parlar i si ara a cada Ple, d’aquí al
mes de maig, hem de parlar d’una moció de les bandes llatines, doncs potser que
comencem a convenir de què parlem.
Entenem que una banda llatina és una persona que s’identifica amb un nom concret,
amb una simbologia singular, emblemes, gestos, colors, tatuatges, expressions.
Entenem que estan estructurats internament i cadascú té assignada una funció i
obeeixen unes indicacions dels “jefes”, etc. Mantenen reunions periòdiques i
tendeixen a fer-se veure i a notar en uns determinats espais. Mantenen actituds o
activitats amenaçadores, agressives o violentes, respecte del seu entorn. Utilitzen la
violència interna. Per tant, això s’ha de demostrar policialment, s’ha de demostrar, per
tant, fer aquestes afirmacions al gruixut està molt bé per encara ampliar la sensació
d’inseguretat que hi pugui haver a la ciutat, però això no és una prova, la prova és un
treball policial.
I jo els hi tornaré a dir per exemple, com ja els hi vaig dir, s’ha fet molta referència a
aquell grup que es movia a la zona límit entre l'Hospitalet i Barcelona, que ara la
meitat estan a la presó, doncs molt bé, les primeres identificacions, la primera feina
policial va ser feta per unitats de paisà de la policia local, que evidentment van
traspassar el tema a qui té la competència sobre seguretat ciutadana, això són els
mossos d’esquadra. Però per què els van trobar, perquè estem al carrer, perquè
tenim una presència permanent a l’espai públic a la nostra ciutat, amb policia
d’uniforme i amb policia de paisà, i es fa feina, es fa molta feina i molt bé.
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Tant és així que si vostè em diu hi ha bandes llatines, jo li diré, clar, com puc afirmar
jo en una ciutat de 260.000 habitants, doncs clar que deu haver-hi alguna, clar, clar
que deu haver-hi algú, jo no puc afirmar, l’únic que dic és que del treball policial, quan
es fa el treball policial es pot constatar, es pot demostrar, es posa ens mans de la
justícia, que és el que se li ha de fer a qualsevol delinqüent, perquè afirmar allò altre,
dir, escolti, a l'Hospitalet hi ha algun violador, escolti, jo ho puc afirmar? El que podré
afirmar és que si algú produeix un delicte, que hi hagi un treball policial i hi hagi una
detenció. I jo crec que és una obligació, ja no d’un govern, sinó d’uns polítics
responsables, no incentivar, ni fer escreix amb la sensació de seguretat, hem de
parlar objectivament.
A mi la moció del PP, que és similar a la de Plataforma per Catalunya, bé, doncs
també l’espero, forma part, diguéssim, del joc polític, el que no entenc és la posició
de Convergència, no l’entenc, perquè si vostès no són capaços d’entendre que una
part d’aquestes mocions que es van plantejant constantment en el tema de la
seguretat, és per tractar de transmetre a l’opinió pública, no que la guàrdia urbana va
més bé o més malament, no estem discutint això, sinó que els mossos d’esquadra no
són capaços de fer-se càrrec de la seguretat pública d’aquest país, o he de ser jo el
que he de defensar els mossos d’esquadra aquí en aquest Ple, jo demanaria que el
grup de Convergència en això també actuï amb responsabilitat.
Sé que és molt fàcil caure en la crítica fàcil, en els fets delinqüencials, jo sóc molt
conscient que encara que hi hagi una disminució de la delinqüència en la nostra
ciutat, hi ha molta gent afectada per actes delictius, per tant, el que no faré és
presumir mai, no ho faré mai, mai ho faré, perquè només que hi hagi un ciutadà que li
han robat en el pis o que li han estirat de la cartera o que li han fet una estrebada,
aquest és un problema molt greu i per aquesta persona és el problema principal.
Ara, aquí estem en un Ple municipal i hem de treballar des de l’objectivitat de les
dades i des de l’objectivitat de les dades a la nostra ciutat els fets delinqüencials
estan baixant, el nivell de seguretat està augmentant. I és veritat, tenim un problema
de percepció d’inseguretat, que evidentment, amb mocions com aquestes, és molt
més difícil combatre aquesta percepció, és evident, o quan es fan octavetes a la
ciutat, allò incendiant, amb fotos falsificades de la ciutat de Madrid, amb coses
cremades, i es fa una campanya, evidentment que això no ajuda a millorar la
percepció de seguretat, és veritat.
Però aquí estem en un Ple i hem de tenir, primer les dades objectives i després, entre
tots, transmetre la tranquil·litat, a la nostra ciutat tenim 364 policies locals que estan
treballant, 24 hores al dia, 365 dies a l’any, i que els ciutadans no només els veuen
d’uniforme, sinó que també hi ha una gran quantitat important de recursos policials
que treballen de paisà, treballant la petita delinqüència, a les sortides de les escoles
perquè no hi hagi tràfic d’estupefaents, en definitiva amb una presència permanent. I
hem de dir-ho, i a la nostra ciutat amb una col·laboració molt estreta amb el cos dels
mossos d’esquadra, sumant esforços, també sumant esforços amb el cos nacional de
policia, i amb algunes actuacions també sumant esforços amb el cos de la guàrdia
civil.
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I això és el que hem de transmetre a la ciutat, que hi hauran problemes, sí, que ara
podem sortir d’aquí i pot haver-hi i fet delinqüencial, sí, però han de saber que les
institucions públiques estan fent l’impossible per millorar la seguretat dels nostres
conciutadans. I, per tant, jo demano, ja sé que és molt difícil, i més quan falten tan
pocs mesos per a unes eleccions municipals, però que actuem amb un punt de
responsabilitat, perquè la ciutat està per damunt de qualsevol de tots nosaltres.
Ara en el tema aquest de les autoescoles, a veure, clar, el regidor de Convergència ja
ha fet alguna referència, és a dir, a la nostra ciutat, primer la guàrdia urbana el que
aplica és el sentit comú, a mi m’agradaria que algú em digués quantes multes ha
posat la guàrdia urbana per un cas d’aquests que vostès parlen, que justifica una
moció, segurament es podrien comptar amb els dits d’una mà, per no dir-li que no hi
ha cap.
Després l’ordenança municipal contempla que si hi ha un espai i es vol, pagant unes
taxes, que es pugui utilitzar, però jo no crec, i ho crec sincerament, que no hem de
continuar amb la privatització de l’espai públic. Escolti, els senyors de l’autoescola
poden fer la càrrega i descàrrega en un moment, en una zona, però escolti’m, si volen
estar en la zona blava hauran de pagar.
Perquè la ciutat de l'Hospitalet té un problema greu de mobilitat, tenim una densitat
de població molt gran, tenim una densitat de vehicles molt gran, la mobilitat del petit
transport cada cop és més gran, tot el tema relacionat amb l’e-commerce està
incrementant la circulació de furgonetes, per tant, el que necessitem és crear més
espais inclús, si fos possible, de càrrega i descàrrega per assegurar la mobilitat de les
mercaderies, que això sí que té una gran afectació, no només a l’economia, sinó
també en els nivells de contaminació.
I aquesta ciutat s’haurà de plantejar en el futur, anar creant espais on realment el
prioritari sigui el vianant i on els vehicles realment no puguin entrar. I també haurem
d’avançar en el tema del vehicle elèctric per reduir la contaminació. Per tant, són
moltes les necessitats, molt poc l’espai i, per tant, jo no crec que haguem d’avançar
en la via d’anar privatitzant.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part dels que han proposat la moció, sí, Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
A mi m’agradaria dir-li al Sr. Bonals que, evidentment que el sentit comú ha de
regnar, no només a la guàrdia urbana, sinó a tot arreu, i a l’Ajuntament i a la
ciutadania, a tot arreu, però clar, hi ha unes normes, s’han de complir, i aquesta gent
reivindica això, perquè no tenen aquesta facilitat de fer-ho, per tant, si el problema és
que se’ls hi permet i ningú ho sap, perquè aquestes 31 signatures d’aquestes 31
autoescoles, no ho saben, comuniquin millor, potser és tan senzill com fer una
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circular a les 31 autoescoles dient-los que s’aplicarà el sentit comú, ja veurà que
contents estan. I, en qualsevol cas, si vostè diu, afirma, d’aquesta manera tan
contundent, que no es posen multes per aquesta cosa, o molt minoritàries, doncs
porti vostè les dades, porti vostè les estadístiques, perquè nosaltres puguem veure i
decidir si el que està dient vostè és realitat o no. En qualsevol cas, a mi m’agradaria
que també es pronunciés sobre el tema del solar, vostè parla de la zona blava, de la
zona verda, però respecte al tema del solar no ha fet esment.
I respecte al senyor d’Iniciativa, doncs dir-li que, sinceramente Sr. Esteve, yo
pensaba que después de la ruptura con su compañero, usted marcaría un poquito
más de perfil, pero ya veo que no, en el momento que he visto que usted votaba que
no, ya sabía que los socialistas me iban a votar que no. Yo interpreto que, claro, a lo
mejor si hubiéramos puesto algún “Atès” o alguna cosa respecto a las bicis, que su
grupo es muy amigo de las bicis, a lo mejor si que hubiera tenido más sentido de la
responsabilidad y hubiera dado apoyo, pero como las motos y los coches parece que
no son de su agrado, a no ser que sean híbridos, pues entonces la rechaza. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Sr. Salmerón, usted dice, es una moción trampa, y sigue,
nosotros no vamos a negar la existencia de bandas latinas, pero votamos en contra,
nosotros no somos buenistas, pero votamos en contra, pues tiene usted razón, hay
gente que utiliza esa estructura para negar lo que realmente es. En cualquier caso, le
voy a despejar una duda, si hablamos de bandas latinas y no hablamos de bandas de
España del sur, es porque una es un problema real y la otra se la ha inventado usted
para justificar su voto en contra.

Y, Sr. Bonals, yo creo que si su argumento para votar en contra es que estos hechos
han sucedido en Barcelona, es que no ha entendido absolutamente nada. Lo que
está claro es que el Partido Socialista prefiere hablar antes de lo que sucede en el
Congreso de los Diputados, escuche lo que ha dicho su grupo hace 10 minutos,
antes que lo que pasa en esta ciudad.

También le digo otra cosa, usted dice que estas afirmaciones son inventadas, no son
inventadas Sr. Bonals, está demostrado, está demostrado, está demostrado porque
puede demostrar lo que es el sargento de la unidad especializada de los “mossos
d’esquadra”, la que por cierto hace un gran trabajo. Muchas gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha algun grup més, Sr. Esteve, perdó, Sr. Ordóñez, cap problema,
comença el Sr. Ordóñez i continuarem, vostè és el tercer.

SR. ORDÓÑEZ
Pel tema de la moció de les autoescoles, Sr. Bonals, surrealista que nos empiece a
hablar del coche híbrido y que los guardias urbanos no multan, pues si la guardia
urbana no multa, regulémoslo y que lo tengan permitido, pero si es que en Barcelona
lo tienen permitido, no tiene nada que ver con privatizar el espacio público, eso no es
privatizar nada, es darle un uso concreto, que pueden ser 4 minutos, para hacer
un…, ya no el cambio de alumno, sino ir al lavabo, yo qué sé, tanto que hablamos de
derechos de los trabajadores, entonces los formadores viales no tienen derecho, no
tienen derecho a ir al lavabo, pregunto, sólo tienen derecho a estar 8 horas metidos
en un coche.
Sr. Esteve, la verdad es que usted puede saber algunas cosas de algún tema, pero
realmente de normas de circulación no tiene ni papa, porque vaya, nos ha definido
parada, pero vuelvo a lo mismo, o sea, el formador vial no puede abandonar el coche
de autoescuela en la parada, por tanto, que lo tenemos ¿8 horas ahí? ¿lo tenemos 4
horas? No puede coger la documentación, no puede hacer nada ese hombre, claro,
no puede ir a un bar, o sea, no lo podemos estar obligando a pagar la zona azul, pero
si es que lo están haciendo en otras ciudades, si es que es negar la mayor, por
negarla, porque es que no cuesta nada. No entramos en que la guardia urbana multe
o no multe, pero bueno, realmente es que negar es que es el absurdo.
Luego, sobre lo de las bandas latinas, claro, nos ha hecho la definición de banda
latina, si es que es lo que todo el mundo entendemos por banda latina, pero es que
nos habla del hecho de Barcelona, pero es que están juzgando a banda de
Hospitalet, que están actuando en Hospitalet. Que usted vuelve a negar la mayor,
siga negando la mayor, si nosotros lo que hacemos siempre… Sra. Alcaldesa ¿son
dos o cinco minutos? son cinco ¿no?

SRA. ALCALDESSA
No sé…

SR. ORDÓÑEZ
Son cinco minutos, son cinco en el segundo turno ¿pero dos no es el proponente al
final?
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez, no, en fin, la Sra. Secretaria es la que regula el tiempo, no yo. Hay un
reglamento, ahora son dos minutos, lo siento. Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, no he entès bé al que es referia la Sra. Esplugas del meu perfil, en tot cas, tinc un
nas que té perfil. En tot cas, jo li demanaria que trenqui una mica amb la dinàmica del
portaveu actual, el Sr. del Río, que sempre fa gracietes respecte al tema d’altres, el
tema de les bicicletes, els híbrids, realment en aquests moments qui es riu de les
bicicletes, de l’ús de les bicicletes i dels híbrids, són gent cavernícola, en el sentit que
el futur és això, per tant, qui es rigui en aquests moments de què instal·li, tan de bo
s’instal·lin a la ciutat molts cotxes híbrids, jo crec que el que fa el ridícul és ell mateix.
I després la gracieta, perquè suposo que estaran aquests quatre mesos amb la
gracieta de la ruptura, no? Evidentment, ha hagut una decisió, un membre ha sortit
del govern, l’altre es queda, la conseqüència lògica és que hi haguessin dos grups,
nosaltres hem estat transparents, ho hem mostrat a la ciutadania. No li vull explicar
totes les ruptures i baralles que han tingut vostès, entre els sis regidors, perquè si no
avorriria al personal de la sala, en canvi vostès segueixen junts com una família ben
posada, ben avinguda, sense cap problema, i tota la ciutat va plena dels seus
problemes que han tingut. Per tant, nosaltres hem fet un exercici de transparència, el
Sr. Salmerón pensava que no havia d’estar al govern, jo pensava que sí i, per tant, ho
mostrem a la ciutadania tal qual, en tot cas, aquesta és la qüestió.
I finalment, el tema del perfil, no sé si es referia a què jo tampoc estic d’acord en cedir
un espai públic per a una activitat econòmica a canvi de res, és que és lògic, si
alguna autoescola vol un solar, vol un edifici, vol no sé què, que ho pagui,
evidentment, perquè és una activitat econòmica com les altres.

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

SR. MONRÓS
Sí, respecte a les bandes llatines, Sr. Bonals, crec que he explicat bastant clarament
la postura, a mi el que m’agradaria és no haver de votar cap moció d’aquestes de
bandes llatines o si en un futur n’hi ha d’albano-cosovars, perquè això voldria dir que
no n’hi ha, no que no passen els fets. Abans ho he dit, el problema és que passen els
fets, no ve de cinc minuts, de cinc dies, el que estrictament diu la moció, sinó que
durant els últims anys, i parlo de 10, 15 anys, han passat coses i potser la reflexió
que jo em faig sempre és que si passen coses, potser hem de reconèixer que
passen. I també he dit, molt clarament, que estic a favor i em consta l’actuació de

…/…

104

totes les organitzacions policials i les recolzo total i absolutament, però una cosa és
reafirmar-me en la bona actuació de guàrdia urbana, mossos, policia nacional, qui
sigui, i l’altre és no reconèixer que hi ha bandes, n’hi ha, ho reconeixem i ens quedem
tranquils.
Després quan parlava respecte a què ara sortiran moltes mocions de cara a les
eleccions municipals, bé, és que nosaltres sempre hem presentat mocions a cada
Ple, independentment que s’acostin, lògicament s’acosten, però també s’han fet
manifestacions en aquest Ple que podrien semblar un míting i nosaltres no hem dit
res, és a dir, cadascú, dintre dels paràmetres normals, presentarem mocions, ho
farem palès i no passa res, som respectuosos amb tot el que es diu. I torno a repetir,
vull dir, el nostre posicionament, a mi el que m’agradaria és, i suposo que els que han
presentat la moció diferents vegades, no haver hagut de presentar mai una moció
d’aquest estil o d’altres estils que puguin semblar-se a aquest, seria la millor
conseqüència, seria evitable si no passessin les coses, reconeixem que passen les
coses. I també sabem i donem recolzament...

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Bonals.

SR. BONALS
A veure, jo em dec explicar fatal, jo no estic negant el que hi ha, el que estic dient és
que per poder fer una afirmació ha d’haver una prova, una prova policial, no n’hi ha
prou simplement en veure una persona que tingui una determinada estètica i ja
podem dir que això és una banda, això és el que dic. I, per tant, jo dic que quan hi ha
una detenció i es prova davant d’un jutjat i a sobre aquest té una sentència, jo ja dic,
escolta, aquí ha hagut una banda.
Però miri, jo no ho volia dir, però aquest famós informe que va sortir en un mitjà de
comunicació, fet, se suposa, d’un document oficial de la Conselleria d’Interior, jo
només li puc dir que d’aquest document no s’ha parlat mai, ni s’ha presentat, ni a la
Mesa de Seguretat, ni a la Mesa de Coordinació, ni a cap organisme de participació
entre els mossos d’esquadra i la guàrdia urbana. Tant és així que vista que hi ha
aquesta moció i es fa una referència, jo avui he demanat per escrit al director dels
mossos d’esquadra, que m’informin si aquest informe és cert i si existeix i fan
aquestes afirmacions, quines actuacions policials han fet en conseqüència.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, sí, Sra. Esplugas.
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SRA. ESPLUGAS
Yo para decirle al Sr. Esteve que el que primero ha sacado el pie del plato ha sido
usted Sr. Esteve, porque esta moción hablaba de autoescuelas y usted ha hecho la
gracieta de Esperanza Aguirre, o sea que las gracietas las ha empezado usted. En
cualquier caso usted habla de los rumores de la ciudad y demás, yo en ningún
momento he entrado a valorar la ruptura entre su partido o la coalición en general, yo
simplemente le he dicho que yo pensaba, lo puedo pensar ¿no? ¿o no? puedo
pensar que usted, después de la ruptura, tendría un perfil más marcado dentro del
gobierno, porque usted es decisivo ahora mismo, entonces, simplemente he dicho
eso, pero bueno, quien se pica, pues ajos come ¿no? Pues ya está.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap intervenció més, passaríem a l’apartat de les mocions de
Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 14, 15 i 16; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 14.-

DE LLUITA CONTRA EL GIHADISME.

(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

MOCIÓ 15.- SOBRE AUTOESCUELAS. Ha estat rebutjada amb 14 vots en contra
dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández,
García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del
representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb 12 vots a favor dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; del representant d’ICV-EUiA, Sr. Salmerón; i del
representant de PxC, Sr. Ordóñez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 16.- DE RECHAZO A LAS BANDAS LATINAS. Ha estat rebutjada amb 15
vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i
dels representants d’ICV-EUiA, Srs. Salmerón i Esteve; i amb 11 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC,
Sr. Ordóñez; assistents presents en el moment de la votació.
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CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 17, 18, 19 i 20, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, em sembla que intervenen gairebé tots, Sr. Pérez, em sembla que comença
vostè.

Essent les 20.40 hores, abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup polític municipal del Partit Popular.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa, és sobre l’estació Bellvitge-Gornal. El Ministeri de Foment
licitarà durant el 2015 unes obres de reforma de l’estació Bellvitge-Gornal i aquestes
obres consistiran en ubicar ascensors a cadascun dels accessos fins al vestíbul i del
vestíbul a les andanes. Bé, això facilitarà, evidentment, l’accés amb cadira de rodes,
aquestes andanes hauran de ser ampliades i també anivellades a l’alçada, perquè les
cadires de rodes puguin accedir als combois, en això consisteix la reforma.
L’estació, segons l’anuari de l'Hospitalet de 2013, té un moviment diari de més de
5.000 viatgers i la reforma no contempla la instal·lació d’escales automàtiques com a
mínim ascendents, paral·leles a les fixes que tenen una forta pendent, superior al
13%. Perquè tinguin una idea, aquesta pendent del 13% ha fet que l’Ajuntament, i
pensem que amb encert, hagi posat escales automàtiques a Can Serra o hagin posat
escales automàtiques en Collblanc-La Torrassa.
RENFE o ADIF en d’altres àrees metropolitanes de l’Estat, en estacions de les
mateixes o similars característiques que la de Bellvitge-Gornal, se n’ocupa i preocupa
que estiguin proveïdes d’ascensors i d’escales automàtiques per facilitar el trànsit
dels viatgers. Entenem que els usuaris de l'Hospitalet, concretament de l’estació de
Bellvitge-Gornal, no tenen perquè tenir un tracte diferent respecte a l’accessibilitat
que a la resta de l’Estat.
Per la qual cosa proposem al Ple:
Primer, com que no l’han fet, proposar al Ministeri de Foment que en el projecte
destinat a les millorares d’accessibilitat a l’estació de Bellvitge-Gornal, en el que es
contempla la instal·lació d’ascensors, es contempli també la instal·lació d’escales
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automàtiques a cada una de les sortides des del vestíbul al carrer i unes altres per
accedir a l’andana.
I segon, demanar al Ministeri de Foment que s’adapti l’estació i la dispensa de títols
de transport per a les persones amb cadires de rodes i també per a les persones amb
discapacitat auditiva i/o visual. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que ara el Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, jo parlaré sobre la moció per demanar al govern de l’Estat que estableixi
mecanismes compensatoris davant l’increment de l’IVA en els productes sanitaris.
Una Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 2013, ha provocat que
atès un incompliment que hi havia sobre el tema de l’IVA, provoqui que a partir d’ara
tinguem un IVA en els productes sanitaris i equips mèdics que passa d’un IVA reduït
del 10% al 21%.
Tot això suposa un increment de costos tant per aquestes empreses que es dediquen
a aquest món, com directament a l’usuari final, un increment, com a mínim, que es
valora en 1.000 milions d’euros. Aquesta situació entenem que d’alguna manera
s’hauria de solventar, de pal·liar, de buscar fórmules per pal·liar aquests efectes en
l’àmbit sanitari i que s’ajudés al sector a fer front a aquest increment de l’IVA.
Per tant, el que demanem, en el primer punt hem fet una modificació, el que
demanem és que l’Ajuntament de l’Hospitalet sol·liciti al govern de l’Estat que estudiï
l’adopció de mesures pressupostàries compensatòries, pels hospitals i centres
sanitaris públics, que permetin corregir l’alça que pugui produir-se en els tipus
impositius de l’IVA aplicables als productes sanitaris, com a conseqüència de la
Sentencia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 2013, la qual dictamina que
Espanya aplica un tipus reduït d’IVA a categories de béns més àmplies que les
previstes dins la Directiva de l’IVA, en l’àmbit de productes farmacèutics i equips
mèdics. I en segon terme demanem donar trasllat a les Associacions de Veïns de la
ciutat i al Govern de l’Estat.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Clar.
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SRA. CLAR
Pel que fa referència a la moció número 18, que és la que fa referència al tema de les
pistes de petanca del carrer Arquitectura, des de Convergència i Unió la deixarem
sobre la taula, perquè hem parlat amb l’equip de govern i amb els veïns que es van
adreçar amb nosaltres i som conscients que hi ha negociacions, que s’està parlant
sobre el tema, i ens estimem més de moment deixar-la sobre la taula i esperar en un
futur a veure com es soluciona.
Respecte a la l’última moció que presenta Convergència i Unió, que és la de la zona
d’esbarjo que hi ha a Santa Eulàlia, al parc de l’Alhambra, a la banda ja de la Gran
Via, parlant amb els propietaris de gossos de la zona, ens han explicat, primer
telefònicament, diverses carències que ells creien que tenia la zona d’esbarjo. Primer
vam anar a veure-ho sobre el terreny i realment en una sèrie de coses se’ls ha de
donar la raó.
Des de Convergència i Unió pensem que tal vegada el fet de posar tot el perímetre de
mur, és perquè continuï l’estètica del perímetre del parc de l’Alhambra, el que passa
és que això el que suposa és que les olors dels gossos es quedin dintre de la zona i
siguin força molestes, un gos, per norma general, bé, els excrements dels gossos
oloren malament, però un gos quan corre sua i fa una olor molt característica,
aquests murs dificulten l’airejat de la zona d’esbarjo i fa que no sigui gaire agradable.
Un altre tema que és força, força preocupant, és el tema del terra que han posat, no
és sorra, són pedretes, hi ha una foto que si vol li donaré, que es veu més prop i es
veu perfectament que són pedretes d’una mida, no podem dir considerable, però
d’una mida de mitja ungla, podríem dir, llavors a les “almohadilles” que tenen els
gossos a les plantes, se’ls hi clava entremig i fa que els gossos, sobretot els de més
pes, saltin corren a sobre dels bancs, perquè no poden córrer per la zona, perquè es
fan mal.
Una altra carència que ens comentaven els veïns que tenia, és que no hi ha un punt
d’aigua, llavors els pobres veïns van amb garrafes tallades, omplint-les d’aigua, doncs
perquè puguin veure els gossos. No hi ha ni un arbre, a l’estiu no s’hi podrà estar en
aquesta zona. La llum és totalment deficient també per la nit.
Llavors, com hem pogut comparar aquesta zona d’esbarjo amb la que heu fet, s’ha fet
des de l’equip de govern, a la plaça Lluís Companys, ostres! n’hi ha dues divisions de
zones d’esbarjo de gossos, la de la plaça Lluís Companys és una zona d’esbarjo molt
ben feta, s’ha de reconèixer, Convergència i Unió teníem els nostres, inicialment,
dubtes de cóm estaria aquesta zona d’esbarjo i reconeixem que ha quedat bé, està
airejada, el perímetre és de fusta que permet que corri més l’aire, el tipus de terra
sobretot és molt diferent, els propietaris dels gossos i els veïns estan satisfets amb
aquesta zona d’esbarjo.
Des de Convergència i Unió el que demanem en aquesta moció és que, per una
banda, que se solucionin aquestes mancances que té aquesta zona d’esbarjo de
Santa Eulàlia i, per una altra banda, que es faci un reglament on s’especifiquin quins

…/…

109

són els requisits i requeriments que han de tenir les zones d’esbarjo per animals de
companyia, per a gossos, a la nostra ciutat, de cara a que tots els gossos de tots els
barris de la ciutat, puguin gaudir del mateix tipus de zona d’esbarjo, que no hi hagi
aquestes diferències entre uns barris i uns altres. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sobre la número 18, està sobre la taula, d’acord, molt bé. Ara passaríem al
posicionament de tots els grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, sobre la mejora de la estación de RENFE de Bellvitge, pues bueno, es una
moción que ya hemos traído otras veces a este Pleno, es un tipo de moción que,
bueno, que ya el Consistorio la aprobamos no sé si fue en febrero de 2013, una muy
parecida, se exigió al Ministerio de Fomento que hiciese las reformas necesarias para
la accesibilidad en la estación de Bellvitge, se dijo o se creía que, por parte de alguna
gente, aunque estuviésemos todos de acuerdo, pues había alguna gente que creía
que haciendo algún tipo de moción, pues bueno, fuese un poco más de presión
política, y vemos, pues que la verdad es que no ha funcionado la presión política en
este caso.
Nosotros desde Plataforma, pues bueno, consideramos que los problemas de
accesibilidad de esta estación, pues lógicamente con lo que se solventarían es con el
tema del soterramiento de las vías que es lo que se viene reclamando además por
parte de todos los grupos durante hace muchos años. Entonces, sí que una de las
principales reclamaciones, sobre todo cuando hablas con vecinos de Bellvitge y de
Gornal, que lógicamente son los que más lo utilizan, pues bueno, pues sería la
instalación del ascensor que permitiese salvar el desnivel entre la calle y el andén y,
bueno, tiene otros problemas, sobre todo de accesibilidad para determinados
colectivos y quizás el colectivo más importante es el de la gente mayor, que
precisamente es el colectivo más numeroso en el barrio de Bellvitge y quien más
utiliza esto.
Entonces, pues bueno, nosotros votaremos favorablemente a esta moción, como
hemos hecho otras veces, pero bueno, lo que sí que consideramos como solución
definitiva es lo del soterramiento de las vías y una obra bien hecha de verdad, pues
que solvente todos los problemas de accesibilidad que tiene esta estación.
Respecto a las otras dos mociones, votaremos también a favor, como los argumentos
que se han dado, pues nos parecen que son como los nuestros, pues no los
repetiremos.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, sobre la moció 17, ja s’ha dit, ho deia el portaveu de
Plataforma, és una moció que ja s’ha aprovat i s’ha produït en aquest Ple en alguna
ocasió, no per això hem de deixar de fer-ho i, per tant, bé, votaríem favorablement.
Tot i que no volem deixar l’oportunitat per tornar a reclamar el soterrament de les
vies, perquè la causa del problema és que el govern de l’Estat està incomplint un
conveni signat amb aquest Ajuntament, amb aquesta ciutat, i l’està incomplint
sistemàticament, per tant, després d’aquest incompliment, doncs entrar en si un
ascensor o una escala mecànica, no dic que no sigui important, perquè l’ascensor
encara milloraria més el tema, però el tema de fet és que hi ha un incompliment d’un
conveni entre aquesta ciutat i el govern de l’Estat.
Després, una reflexió, també un cop votada favorablement, una reflexió també, i és
que Convergència i Unió, el govern de la Generalitat està presidit per Convergència i
Unió que té les competències en matèria de rodalies, vull dir, jo crec que..., no dic per
fer l’ascensor, ja ho sé que no, però dic que, home, un espera d’un govern que
governa i amb una majoria parlamentaria estable, doncs que tingui algun mecanisme
més de pressió per aconseguir que les parades de la xarxa de rodalies tinguin
l’accessibilitat necessària i que tinguin algun element més, confio que tinguin algun
element més que portar com a oposició una moció al Ple i, per tant, doncs un cop
presentada aquesta moció, espero i desitjo, vull veure, quina pressió fa el govern de
la Generalitat per garantir aquesta pressió institucional de la Generalitat cap el govern
de l’Estat.
Votaríem favorablement a la moció 19, no m’estenc, crec que amb els arguments que
s’han donat estem d’acord.
Celebro que es deixi sobre la taula la 18, per tant, bé, ho celebro, perquè era molt
difícil opinar sobre una qüestió que és complicada.
I sobre la 20, ens abstindríem, amb una reflexió, ens abstindríem perquè jo penso
que aquest tipus de moció, existint mecanismes millors o pitjors, però que funcionen i
es demostra, amb les seves limitacions, com són els consells de districte, jo penso
que em nego, m’abstinc perquè crec que no vull, no crec que aquest Ple sigui el lloc
idoni per parlar de la sorra d’un equipament com és un espai de gossos i, per tant, jo
crec que hi ha d’altres espais per parlar d’això, com és el consell de districte, mil
comissions que es poden crear en un consell de districte, segur que la regidoria,
després de parlar amb ells, de Santa Eulàlia, ha fet mil reunions amb els propietaris
de gossos i, per tant, doncs bé, jo crec que no és l’adient portar en aquest Ple aquest
tipus de moció.
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I bé, aquelles coses que et dóna l’experiència, que dóna la micropolítica municipal,
doncs bé, es curiós de veure com Convergència i Unió a la moció diu que la zona
d’esbarjo de Santa Eulàlia sigui com la de Lluís Companys, bé, és graciós, perquè
quina facilitat que tenim per perdre la memòria, perquè no fa gaire, no farà ni un any
que Convergència i Unió portava una moció per demanar que la ubicació de Lluís
Companys, doncs també es canviés. Per tant, trobar ciutadans descontents amb
actuacions municipals és fàcil, perquè el consens absolut és impossible en la gestió i
en la política.
I, per tant, que un grup polític com Convergència i Unió, que és un grup polític de
govern i que espero que voldran governar algun dia o participar en el govern
d’aquesta ciutat, una reflexió i un consell gratis és que compte amb aquest tipus de
moció, perquè si algun dia tenen oportunitat de governar, se’ls hi pot tornar en contra,
és a dir, vostès poden agafar i, mirin, a cada escala de veïns que vegin un contenidor
a prop, tenen una moció, tenen una moció demanant que es consensuï amb els veïns
el canvi d’ubicació del contenidor, no, però és que poden fer-ho, o sigui, és la mateixa
argumentació que les zones de gossos, en una ciutat com aquesta, amb la densitat
de població que hi ha, amb la manca d’espais lliures que n’hi ha, trobar el consens
absolut és impossible.
I, per tant, bé, a mi em sembla bé i celebro que la 18 hagi quedat sobre la taula per
intentar el consens, que ja anticipo que segurament serà impossible, i sobre aquesta
el mateix, és impossible trobar un consens absolut, sempre hi haurà un ciutadà que
no està del tot content per raons que són perfectament legítimes i que podem
entendre. Per tant, feta aquesta reflexió, jo penso que seria adient, doncs això, que
aquest tipus de moció tenen espais per poder-les treballar d’una manera molt més
interessant, amb els tècnics municipals, en els consells de districte, o comissions que
es puguin crear expressament per aquestes qüestions.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

Essent les 20.55 hores, abandona la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sembla que avui CiU està votant qüestionant a CiU mateix,
no? Abans ho deia el Sr. Bonals amb el treball dels mossos, després s’han abstingut
en el manifest de Ciutats Educadores, i ara crec que s’estan posant deures a si
mateixos amb aquesta moció i m’explico. Crec que el Ministeri el que fa és posar una
bossa de diners a disposició de la Generalitat de Catalunya, per tal que la Generalitat
de Catalunya dissenyi com cregui convenient les obres a les rodalies i, per tant, si no
estic malament informat per la regidoria d’Obres i d’Espai Públic, crec que serà la

…/…

112

Generalitat qui haurà de definir i acabar dissenyant finalment aquest projecte, per
tant, nosaltres encantats que vostès li demanin al Sr. Santi Vila, doncs que hi hagi
escales mecàniques a Bellvitge, ho compartim i per nosaltres és una qüestió que
òbviament serà una millora per a la ciutat, per tant, en definitiva, volem votar o votem
a favor d’aquesta moció.
La segona de les mocions és la dels mecanismes compensatoris davant l’increment
de l’IVA en els productes sanitaris, lògicament estem a favor, creiem que no és la
manera de tirar endavant unes polítiques sanitàries en el nostre país, incrementant
l’IVA en alguns productes sanitaris, i de fet jo crec que a vostès, en el pressupost de
la Generalitat, els hi afecta doblement, una conceptualment i l’altre, doncs que
pràcticament tot l’escreix que posaran en el pressupost del 2015 en salut, en sanitat,
se’l menjarà, bona part se’l menjarà aquest IVA, per tant, vostès ja tenien un 15, un
16%, de reducció en els pressupostos de salut acumulats, ara recuperant un 6%
d’aquest pressupost, que pràcticament molt se’l menjarà aquest IVA dels productes
sanitaris que imposa el govern espanyol.
I la tercera moció, la del canvi d’ubicació de l’actual zona d’esbarjo, em consta que la
ubicació, jo sóc membre del consell de districte, ha estat consensuada en el consell
de districte, amb l’Associació de Veïns, em consta que ha hagut un acord bastant
ampli amb la ciutadania respecte a la ubicació i al tipus de pipi-can que existeix fora
del parc de l’Alhambra, que jo crec que està molt millor situat fora del parc de
l’Alhambra que no pas a dins, perquè a dins vol dir que es tancaria en un cert horari i,
per tant, no es podria fer-ne ús a partir de l’horari que es tanca el parc. Per tant,
entenc que és una moció que si vostès tenen alguna dificultat o estan en desacord, jo
crec que el consell de districte seria el bon lloc per debatre’l i el lloc on em consta que
s’ha consensuat aquesta acció de l’equip de govern.

SRA. ALCALDESSA
Sí, hi ha algun problema Sra. Secretària?

SRA. SECRETÀRIA
No m’ha quedat clar el posicionament del Sr. Esteve en la moció número 20.

SR. ESTEVE
En contra de la zona d’esbarjo, en contra de la 20, a favor, a favor i en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Popular.
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SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción 17 del proyecto de modificación de
la estación de RENFE, vamos a darle apoyo, el problema que vemos es que si ahora
pedimos que se modifique el proyecto, esto va a suponer un retraso de la obra,
entonces puede ser que la instalación de este ascensor, que es tan necesario para el
barrio y tan reclamado por los ciudadanos, ahora se vea afectado y, por tanto, tardara
mucho en llevarse a cabo. Entonces yo creo que lo correcto sería que tiremos para
adelante el proyecto del ascensor y luego presentemos esto, que desde luego ya
digo que cuenta con el apoyo del Partido Popular, para que al menos los vecinos
disfruten y tengan ya ese ascensor instalado en su barrio.

Essent les 21 hores, abandona la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín, regidor del
grup polític municipal del Partit Popular.

Respecto a la moción 19, estamos hablando de una sentencia del 17 de enero de
2013, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una sentencia que declara que
España incumple una normativa europea respecto a la aplicación del IVA. Aquí el IVA
reducido se aplica a más productos de los que nos permite la Unión Europea i ahora
nos exige, porque además si no cumplimos nos pone sanciones elevadísimas, para
que se eleve ese porcentaje del IVA. Lo que hemos hecho es que hemos creado,
hemos constituido un grupo de trabajo, formado por la Agencia Española del
Medicamento, la Secretaría General de Sanidad, la Dirección General de Tributos y la
Patronal FENIN, para ver de qué manera se puede mitigar ese impacto de esa subida
fiscal que nos obliga un tribunal europeo e intentar salvar la mayoría de productos
posibles, de ser gravados al 21%. Y agradezco que Convergència i Unió haya llevado
a cabo la modificación de su moción, para que pudiera salir con el máximo de
acuerdos posibles.
Y respecto a la moción 20, votaremos a favor del primer acuerdo y nos abstendremos
en el resto.

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

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, començaré amb la primera moció, la que fa
referència a les escales mecàniques a l’estació de Bellvitge, com saben, aquesta és
una, desgraciadament, vella reivindicació, perquè preferiríem que no s’hagués de fer,
perquè s’haguessin complert els terminis que estaven previstos per fer el túnel de
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l'Hospitalet i, per tant, ja no existissin les vies tal i com les coneixem ara, entre els
barris de Bellvitge i el Gornal.
Però donat el cas que sí que hi són, com saben a partir que es va veure que aquella
obra no tirava endavant amb la celeritat que estava previst, ens vam posar tots mans
a l’obra amb les entitats dels dos barris, tant de Bellvitge com del Gornal, el govern
municipal, els grups municipals en el seu conjunt, per mirar de reivindicar
l’accessibilitat d’aquesta estació que justament en aquesta línia de la R2 de rodalies,
entre Sants i San Vicenç de Calders, és pràcticament l’única que no és accessible en
aquests moments des del carrer fins a les andanes.
Per tant, ara que ens trobem en el punt final o en el moment final del recorregut
d’aquest projecte, pensin que el compromís que tenim per les parts, tant pel Ministeri,
com per la Generalitat, com saben, les actuacions en rodalies es pacten Ministeri,
ADIF, Generalitat de Catalunya, els diners que vénen per a les intervencions en el
conjunt de la xarxa de rodalies a les estacions, i és a partir d’aquí quan la Generalitat
va posant les prioritzacions en el tema de les estacions i en el desenvolupament dels
diferents projectes.
Per tant, el que proposem, diguéssim, i per tant, per això no votaríem favorablement
en aquesta moció, és allò de dir, escolti, ara que sembla que ja han començat a fer el
projecte amb els quatre ascensors, que van des del carrer, a banda i banda, fins el
vestíbul, i del vestíbul cap a les andanes, deixem que ho facin, deixem que posin els
ascensors, això ens garanteix l’accessibilitat per a tothom, per a gent gran, per a gent
amb mobilitat reduïda, per a persones que portin paquets voluminosos i que, per tant,
tinguin dificultats per pujar les escales.
I després, ja farem altres reivindicacions, que pot ser el que plantegen vostès de les
escales mecàniques, com molt bé han dit, sobretot a la banda del Gornal, que les
escales tenen una inclinació que deu n’hi do, però fins i tot ens podríem plantejar que
si això ha de durar o ha d’anar per molt, que alguna de les tres passarel·les que van
per sobre de la via sigui també accessible, no només amb rampa, com ara hi ha la
central, sinó que alguna fins i tot pogués tenir escales mecàniques per a la gent gran,
no tant per a la gent que va en cadira de rodes, que les escales mecàniques no els hi
soluciona el seu problema.
Per tant, votaríem en contra, però amb aquesta idea, amb aquest esperit, a la moció,
amb la idea que tiri endavant el projecte, que es faci l’obra, que tinguem els
ascensors, que teòricament això s’hauria de produir d’aquí a final d’any, teòricament
s’hauria de produir d’aquí a final d’any, remarco això de teòricament, em sembla que
és la tercera vegada que ho dic, per després continuar amb la petició.
Respecte de la moció número 19, si no m’equivoco, la que demana l’establiment de
mecanismes compensatoris davant de l’increment de l’IVA, votarem favorablement en
aquesta moció, el Sr. Monrós ho ha explicat perfectament, hi ha una norma europea
que ens obliga com Estat a fer aquesta aplicació, el que passa és que en aquests
moments carregar en el sistema sanitari de les diferents comunitats autònomes en
aquest increment de la despesa, encara farà més deficitari tant als hospitals entesos
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individualment com unitats operatives, com al conjunt, diguéssim, de les partides de
sanitat, de salut, de les comunitats autònomes i que esperem que això no acabi
revertint en els propis usuaris. Llavors, estaria bé que per una banda s’estableixin
algun tipus de mecanismes compensatoris o fins i tot alguna cosa tan senzilla com
que aquest increment del IVA en aquests elements, tot aquest diferencial entre l’IVA
que es pagava abans i el que s’ha de pagar a partir d’ara, que aquest diferencial es
quedi en els propis centres, amb la qual cosa seria una manera de compensar la
despesa amb l’ingrés.
I ens queda la del plantejament de la zona de gossos al barri de Santa Eulàlia, per
darrera del parc de l’Alhambra. Primera qüestió, la intervenció, l’actuació que es va
fer allà, va ser a petició, a suggeriment, després de parlar amb la regidoria del
districte evidentment, però també, a través de la regidoria de districte, amb molts
usuaris del parc, uns amb gossos i altres sense gossos, amb la qual cosa el que feia
és que la utilització en el parc, la barreja d’usuaris i no usuaris, generava alguns
problemes, diguéssim, de convivència. Per tant, el que es va estar mirant amb la
regidoria del districte i amb els propietaris dels gossos, és buscar algun tipus de
solució, d’alternativa, perquè en el moment en què els usuaris, als propietaris de
gossos se’ls hi plantegen dificultats per estar en el parc, la idea com sempre és
intentar, en la mida del possible, buscar una alternativa.
Plantejaven des del grup de Convergència, escolta, el que hauríem de tenir és com
una espècie de zona d’esbarjo per gossos tipus, que ens doni les característiques i
tal, la tenim, existeix això, però pensin que, per exemple, per exemple no, la que es
va fer a Lluís Companys és d’aquestes, però estem parlant d’unes extensions
d’aproximadament entre 750 i 800 metres quadrats, primera qüestió que en aquesta
ciutat això no és fàcil. Per tant, el que estem parlant de l’actuació que s’ha fet per fora
del parc de l’Alhambra, tocant a la Gran Via, en el barri de Santa Eulàlia, no és un
àrea d’esbarjo per a gossos a l’ús, tal i com la faríem si féssim una àrea d’esbarjo
“comme il fout” en aquella zona, en aquella o en qualsevol altra zona. Pensem que la
intervenció que hem fet, el que hem fet és aprofitar, no l’hem construït, el que hem fet
és aprofitar el muret de tancament del parc de l’Alhambra per la seva banda de la
Gran Via i ens ha donat una extensió d’aproximadament uns 400 metres quadrats. És
evident que no és l’extensió d’una àrea d’esbarjo per a gossos, per tant, ja naixem
amb alguna limitació.
Vostè plantejava algunes qüestions que falten o que no s’han acabat de solucionar
en condicions, estem d’acord, amb la regidoria hem parlat, amb els usuaris de la
zona, propietaris de gossos, també hem parlat, perquè hem de millorar alguna cosa,
sobretot en el tema d’enllumenat i d’ombra, pensant especialment de cara a l’estiu, en
el tema d’aigua, o sigui, hi ha tota una sèrie d’elements que evidentment s’han de
modificar, s’han de millorar en aquella zona i ho farem, això no serà el problema.
Però també dir-li que malgrat no ser una àrea d’esbarjo per a gossos “comme il faut”,
diguéssim, de les estandarditzades, sí que el que fem són serveis de neteja i
manteniment exactament igual que si ho fos, és a dir, tots els temes de neteja, de
remoure el que és la pedra, la terra que hi ha en el terra de la zona, o la desinfecció
amb els elements líquids que tenim a l’abast, en totes les zones que treballem per a
gossos.
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Per tant, en allò que s’hagi de millorar, acabarem de millorar el que és la zona, posarla dintre del parc, la nostra tendència, la nostra idea, sempre és no posar zones dins
dels parcs que es tanquen, perquè justament en l’horari tancat dels parcs és un dels
horaris on hi ha més usuaris, més propietaris de gossos que surten amb el seu gos a
passejar o que facin les seves necessitats i una cosa seria incompatible amb l’altre.
Per tant, intentem no col·locar les zones dins dels parcs i, a més a més, en el cas del
parc de l’Alhambra, que no és un parc d’una enorme extensió, hipotecaria una part
molt important del seu terreny, ja que és un lloc on es fan múltiples activitats dels
districte.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, Sr. Salmerón, desde el cariño, consells ni gratuïts, ni pagant, em sembla que tal i
com està la situació del seu grup, no són ningú per donar consells ni gratuïts, ni
pagant, i encara menys tenint en compte que quan va haver-hi tota la història de la
zona d’esbarjo de Lluís Companys, vostè en aquell moment era regidor del districte i
va ser incapaç de fer arribar a un consens, consens no és unanimitat, vol dir que
entre la gent que opina d’una manera i la gent que opina d’una altra manera, arribar a
un punt en comú, que uns cedeixin fins a un cert punt i els altres cedeixin fins a un
altre. La zona d’esbarjo de Lluís Companys, pels usuaris de gossos és molt bona
zona d’esbarjo, el que no treu que els veïns de la plaça Lluís Companys continuïn
queixant-se dels sorolls que fan, perquè fa com un ressò que a l’estiu sobretot que es
tenen les finestres obertes, molesta moltíssim.
Agraeixo la intervenció del Sr. Belver, agraeixo que m’aclareixi, doncs que aquesta
zona d’esbarjo està encara per acabar, podríem dir, d’alguna manera, i deixi’m si us
plau que torni a fer incidència en el tema de les pedretes, tenim varis usuaris,
propietaris de gossos, que ens han ensenyat les ferides amb sang i tot. I una cosa
que se m’ha passat abans de dir, és que la porta que dóna, diguéssim, més a prop a
Hospitalet, no a Barcelona, per entendre’ns, el terra, com que no és del tot recte, hi
ha una zona que els gossos petits s’escapen, però es queden “atascats”, llavors, amb
molta cura ha d’anar la gent per ficar-los cap a dintre, cap a fora, per mirar de
solucionar-ho, llavors això és una altra cosa que s’hauria de tenir també en compte.
Gràcies.

Essent les 21.10 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor
del grup polític municipal del Partit Popular.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de..., Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
No, res, només..., jo li deia, Sra. Clar, perdoni si el meu to no era, era amb carinyo,
era amb tot el carinyo del món també, senzillament jo assenyalava el que em
semblava una contradicció, i em semblava una contracció que els arguments que en
aquell moment a mi em semblava que vostè donava per estar en contra de Lluís
Companys, avui com que la moció potser li suggereixen els usuaris propietaris de
gossos, canvia els arguments, i jo dic que això, doncs pot tenir un perill, si fem
mocions en funció de qui ens les proposa, doncs de vegades perdem el criteri.
Per tant, jo no li he votat en contra de la moció, jo penso que sempre se li pot a tot
donar una volta més, però el que dic és que de vegades és molt difícil conciliar
interessos molt trobats, i en una ciutat com aquesta de vegades és molt difícil. A mi
m’ha semblat que el que vostès demanen és que en el cas del parc de l’Alhambra, la
zona de gossos estigui més integrada dintre del parc, i precisament és aquest motiu
el que vostès no volien de Lluís Companys, que és que volien la zona de gossos fora
del parc, per tant, era només això. Però tampoc tinc ganes de donar-li més voltes a la
cosa, jo penso que hi ha opinions per a tots els gustos.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, per acabar el tema, a veure, les mencions de la plaça Lluís Companys amb el
parc de l’Alhambra no tenen absolutament res a veure, la ubicació dels pisos com
estan col·locats a la plaça Lluís Companys amb el parc de l’Alhambra no tenen res a
veure, i el problema de la plaça Lluís Companys és que quan borden els gossos fa
ressò, fa eco i rebota, i els veïns es queixaven d’això, i nosaltres és el que
defensàvem, nosaltres no vam criticar que si la zona de gossos era adient, perquè els
gossos estiguessin còmodes i poguessin gaudir d’aquella zona, no, criticàvem que a
la ubicació que n’hi ha fa ressò i molesta als veïns. És coherent de la mateixa manera
que si aquí ens trobéssim ara que estigués envoltat d’edificis molt propers, ens
queixaríem també del mateix, pots defensar perfectament els dos punts de vista.
Nosaltres, Convergència i Unió, som un partit que som animalistes, estem en contra
majoritàriament del tema dels toros, defensem els drets dels animals, etc, molts de
nosaltres som propietaris de mascotes, en cap moment hem estat en contra dels
propietaris de gossos, el tema era defensar el dret a dormir dels veïns de la plaça
Lluís Companys, sobretot a l’estiu, pel tema del ressò.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, jo crec que, en fi, ja hem parlat prou del tema. Passaríem ja al següent bloc
que és el d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Sra.
Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 17, 18, 19 i 20; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 17.- PER AFEGIR ESCALES AUTOMÀTIQUES EN EL NOU PROJECTE
DE MODIFICACIÓ DE L’ESTACIÓ DE RENFE BELLVITGE-GORNAL PER
FACILITAR L’ACCESSIBILITAT ALS USUARIS. Ha estat rebutjada amb 13 vots en
contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i
amb 12 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Diez, Bas i Cañizares;
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs. Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 18.- PER CONSENSUAR AMB ELS VEÏNS DEL CARRER DE
L’ARQUITECTURA, 30, LA UBICACIÓ DE LES NOVES PISTES DE PETANCA.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ 19.- PER DEMANAR AL GOVERN DE L’ESTAT QUE ESTABLEIXI
MECANISMES COMPENSATORIS DAVANT L’INCREMENT DE L’IVA EN ELS
PRODUCTES SANITARIS.
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:

Atès que la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 17 de gener de
2013 va dictaminar que Espanya estava incomplint la normativa europea de l’IVA, en
relació al tipus impositiu aplicable als productes sanitaris i equips mèdics, i obliga a
Espanya a incrementar el tipus reduït de l’IVA del 10% al 21% en els productes
esmentats.
Atès que aquest increment acaba d’entrar en vigor.
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Vist que un informe elaborat pel “Instituto para el Desarrollo e Integración de la
Sanidad (IDIS)” estableix que aquest increment suposarà “un cost mig addicional de
182.454 euros a l’any per a cada hospital, posarà en perill 20.000 llocs de treball,
podrà provocar el tancament del 50% d’aquests, la prima mitjana de les
assegurances mèdiques s’encarirà i les comunitat autònomes veuran agreujada la
seva situació financera en, com a mínim, mil milions d’euros ”
Atès que cal pal·liar aquests efectes en l’àmbit sanitari i ajudar al sector a fer front a
aquest increment de l’IVA.
Atès que aquest increment de l’IVA i les seves conseqüències dins del sistema
sanitari pot tenir una incidència negativa en el servei final al que accedeix l’usuari.
Per tot l’anteriorment exposat, el Grup Polític de Convergència i Unió, proposa a
l’Ajuntament en Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet sol·liciti al govern de l’Estat que estudiï
l’adopció de mesures pressupostàries compensatòries, pels hospitals i centres
sanitaris públics, que permetin corregir l’alça que pugui produir-se en els tipus
impositius de l’IVA aplicables als productes sanitaris, com a conseqüència de la
Sentencia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 17 de gener de 2013, la
qual dictamina que Espanya aplica un tipus reduït d’IVA a categories de béns més
àmplies que les previstes dins la Directiva de l’IVA, en l’àmbit de productes
farmacèutics i equips mèdics.
SEGON.- Donar trasllat a les Associacions de Veïns de la ciutat i al Govern de l’Estat.

MOCIÓ 20.- PER DEMANAR EL CANVI D’UBICACIÓ DE L’ACTUAL ZONA
D’ESBARJO DE GOSSOS A SANTA EULALIA.

Atès que les zones d’esbarjo per a gossos són una necessitat dins la nostra ciutat.
Vist que ja existeixen diferents zones d’esbarjo per a gossos a la nostra ciutat però
que totes elles són molt diferents unes de les altres, sense un model clar a seguir.
Vist que aquest és el cas de la zona d’esbarjo de gossos situada al barri de Santa
Eulàlia al costat (paret amb paret) del parc de la Alhambra, confrontant amb la Gran
Via.
Atès que aquesta és una zona que habitualment va estar utilitzada pels propietaris de
gossos com a zona d’esbarjo dins del propi recinte del parc de la Alhambra i que, fa
uns mesos, s’ha traslladat fora del mateix i d’una manera tant física com visual,
suposa una invasió de l’actual calçada, quan perfectament la ubicació d’aquesta zona
pot estar dins del mateix parc.
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Vist que els propietaris dels gossos, un cop realitzades les instal·lacions d’aquesta
zona d’esbarjo, han realitzat tota una sèrie de queixes que entenem que s’han de
tenir en compte per la millor regulació d’aquests espais per a tota la ciutat.
Atès que podem comprovar que és una zona totalment diferent a la que es va fer,
també l’any passat, a la plaça Lluis Companys del barri Centre.
Vist que la confrontant amb el parc de la Alhambra s’ha fet amb un murs d’una
considerable altura, sense cap tipus de ventilació (tot el contrari del ballat de fusta de
la Lluis Companys, a una menor altura i amb separacions perquè hi pugui haver-hi
una bona ventilació) tenint en compte que els gossos hi fan les seves necessitats dins
d’aquests espais.
Atès que els propietaris dels animals es queixen de la sorra que cobreix tota la
superfície de la zona d’esbarjo atès que es tracta d’una pedreta amb formes
punxegudes que ha originat ferides a uns quants dels gossos que habitualment van al
parc de la Alhambra, sobretot als gossos més grans i de més pes.
Vist que els propietaris també es queixen del fet que aquest espai ocupa una zona
que en les èpoques de bon temps, quan hi toca el sol, la calor serà fàcilment
insuportable durant la major part del dia ja que és una zona tancada i sense cap tipus
de protecció, no hi ha cap arbre, ni ventilació tal i com ja s’ha dit.
Atès que dins el parc de la Alhambra hi ha zones per poder ubicar la zona d’esbarjo
que reuneixen els requisits per fer una zona similar a la que ja està feta a la plaça de
Lluís Companys.
Donat que una altra queixa és que a una de les portes d’entrada a la zona, al no estar
situada a nivell del terra sinó de forma esbiaixada, hi ha l’espai suficient perquè els
gossos més petits intentin entrar o sortir de la zona amb la porta tancada, quedant
moltes vegades atrapats amb el corresponent risc de fer-se ferides.
Vist tot això, i atès que aquests espais són necessaris a la ciutat, caldria establir,
d’una manera genèrica per a tota la ciutat, quins haurien de ser els requisits i els
requeriments tècnics bàsics que han de tenir aquestes zones d’esbarjo per tal de
poder donar resposta a les necessitats dels gossos i que aquestes instal·lacions
neixin dels consens dels ciutadans, dels veïns de l’entorn on s’ubiquen i dels
propietaris dels animals, cosa que ha d’encaixar en el que ha de ser l’actuació de
govern d’aquesta ciutat: la participació ciutadana.
Per tot l’anteriorment exposat, el Grup Polític de Convergència i Unió, proposa a
l’Ajuntament en Ple, l’adopció del següent acord:

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:
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a) Ha estat rebutjat el punt PRIMER amb 14 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICVEUiA, Sr. Esteve; amb 9 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Díez i Bas; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 1 vot d’abstenció del
representant d’ICV-EUiA, Sr. Salmerón; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
PRIMER.- Que es regulin els requisits i els requeriments tècnics bàsics que han
de complir les zones d’esbarjo per a gossos a la ciutat de l’Hospitalet, amb
l’objectiu de fer compatibles aquestes instal·lacions que són necessàries per a la
ciutat, amb els veïns i el seu entorn.

b) Ha estat rebutjat el punt SEGON amb 14 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICVEUiA, Sr. Esteve; amb 6 vots a favor dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb
4 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez i Bas; i del
representant d’ICV-EUiA, Sr. Salmerón; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
SEGON.- Traslladar l’actual zona d’esbarjo de gossos i ubicar-la dins el parc de la
Alhambra, previ estudi de quina és la millor ubicació, tenint en compte totes les
situacions que es donen dins el mateix parc i tot garantint que aquesta instal·lació
reuneix els requisits per tal que doni un servei segur i pràctic als seus usuaris.

c) Ha estat rebutjat el punt TERCER amb 14 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICVEUiA, Sr. Esteve; amb 6 vots a favor dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb
4 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez i Bas; i del
representant d’ICV-EUiA, Sr. Salmerón; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
TERCER.- Donar trasllat d’aquesta moció a les associacions de veïns del barri de
Santa Eulàlia.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat rebutjada
pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit és
la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.
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INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal d'Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, números 21, 22 i 23, es produeixen
les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Hi ha tres, primer el Sr. Salmerón i després el Sr. Esteve.

SR. SALMERÓN
Gràcies Alcaldessa. Bé, en primer lloc defensaré la moció 22, la que fa referència al
servei d’urgències de l’hospital, primer donar les gràcies i agrair la seva paciència,
perquè estan des del començament, els amics de Rebelión Bellvitge, format per
treballadors i treballadores de l’Hospital de Bellvitge, per associacions de veïns, que
cada dimecres des de fa molt i molt de temps estan defensant l’Hospital de Bellvitge
de la nostra ciutat i la sanitat pública en el conjunt del país.
La moció va sobre les urgències de l’hospital, com vostès saben, el dia 1 de
novembre de l’any passat es va inaugurar el nou edifici d’urgències, amb un retard de
quatre anys, per tant, han passat quatre anys des que l’edifici es va acabar i dos
governs de Convergència més tard s’ha inaugurat finalment. Aquest nou edifici s’ha
inaugurat, però només amb una tercera part de l’equipament en funcionament,
perquè tot el que són els quiròfans d’urgències i el llit de crítics no s’han inaugurat,
sinó que encara s’han de fer servir els serveis antics.
La Federació d’Associació de Veïns, la Comissió de Pensionistes i Jubilats de
l'Hospitalet, i com deia, treballadors i treballadores de l’hospital, des de fa molt de
temps vénen reivindicant que aquest nou edifici, si no es posa en marxa aquest
equipament en la seva totalitat, no solucionarà el problema de col·lapse i de llistes
d’espera, perquè no ha anat acompanyat d’un increment de recursos, ni de personal,
que permetés el drenatge cap a les diferents unitats assistencials, no ha comportat
una millora del servei d’urgències i l’atenció a l’usuari fins i tot en alguns aspectes ha
fet empitjorar el servei, per la distància existent entre l’entrada d’urgències i els
equipaments.
Dit això, atenent aquesta precipitació amb la que s’ha portat a terme, també volem
denunciar que a dia d’avui encara no s’ha senyalitzat correctament aquest servei,
aquest nou equipament, no hi ha la senyalització correcta gairebé tres mesos
després, per tant, ells, Rebelión Bellvitge, han recollit un total de 1.374 signatures
cada dimecres, sobre aquesta situació, una situació que avui en dia encara no s’ha
resolt i que, com vostès saben, podria haver estat una de les raons per les quals una
pacient va empitjorar fins la mort, la nit del 4 de novembre.
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És per tot això que aquest grup polític demana al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer, exigir a la Generalitat de Catalunya que doti a l’Hospital de Bellvitge dels
recursos necessaris per tal de que es garanteixi el correcte funcionament del servei
d’urgències, permetent el drenatge amb celeritat a les diferents unitats quirúrgiques i
de tractament.
Segon, exigir a la Generalitat de Catalunya la reapertura de llits, quiròfans, consultes i
serveis de l’Hospital, dotant-les del personal sanitari suficient, per tal de donar
l’atenció adequada als usuaris.
Tercer, aturar les derivacions a la sanitat privada que s’estan produint cada dia,
especialment en aquells casos en el que els hospitals de referència públics disposin
de les unitats de diagnosi i de tractament necessaris, però romanguin, com passa
avui en dia, tancades o infrautilitzades.
Quart, demanar a la Generalitat de Catalunya i al nostre Ajuntament que es posin
d’acord per tal de garantir la correcta senyalització dels itineraris per accedir al nou
edifici d’urgències. Com saben, avui en dia els itineraris dintre, la senyalització dintre
del recinte ja està en funcionament en bona mesura, però no la senyalització dels
itineraris des dels diferents punts de la ciutat.
I cinquè, donar suport a les concentracions ciutadanes convocades per la Federació
d’Associacions de Veïns i la Comissió de Pensionistes i Jubilats de l'Hospitalet, que
cada dimecres a les 13 hores es produeixen a les portes de l’hospital en defensa de
la Sanitat Pública.
La següent moció és una moció de rebuig a l’acord comercial de l’Associació
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió, el que es coneix com el TTIP. És un acord
que denunciem que s’està negociant entre els Estats Units i la Unió Europea amb un
secretisme absolut, fins i tot els membres de la Comissió Europea i els parlamentaris
no tenen accés a la informació d’aquestes negociacions fetes amb tot el secretisme.
I aquest acord, un cop sigui real i en els termes en que ens arriba que s’està
treballant i d’altres com el cas del ZETA, el que significarà a la pràctica és una pèrdua
de sobirania del conjunt dels pobles europeus i també el nostre, perquè el que
produeix és una absoluta desregularització en matèria laboral, en matèria
mediambiental, en matèria de salut, per facilitar l’accés a la gestió dels recursos
públics, a les grans corporacions multinacionals.
Per tot això, demanem al Ple:
Primer, declarar a aquest Municipi de L’Hospitalet com a Municipi insubmís i oposat al
TTIP.
Segon, sol·licitar del Ministeri d'Administracions Públiques de la Nació el seu suport a
totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels anomenats serveis
socialment útils.
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Tercer, sol·licitar del Ministeri d'Economia la suspensió de les negociacions del TTIP i
altres acords comercials similars.
I per últim, traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió
Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés i el
Senat de l’Estat espanyol.

Essent les 21.15 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
Sí, Sr. Esteve, té la paraula.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Perea. Dir que sotasignem absolutament fil per randa, aquestes dues
mocions i també encoratgem als companys que vénen de l’Hospital de Bellvitge a
seguir, a continuar reivindicant la qualitat de la salut pública en el nostre país. També,
lògicament, estem d’acord amb la moció respecte a l’acord comercial entre, en contra
de l’acord comercial entre Europa i Estats Units.
La moció que presento, és la moció que han presentat i que han instat tant la
Federació de Municipis, com l’Associació Catalana de Municipis, a tots els alcaldes,
per aprovar aquesta moció que és de sensibilització per desmuntar rumors enfront la
diversitat i en pro de la convivència a Catalunya, tenint en compte que Catalunya és
un país resultat de les migracions, de moltes migracions en els darrers segles, doncs
en aquest sentit, cal dir que ha hagut un augment important en els darrers anys, de la
diversitat sociocultural, de la diversitat d’orígens, llengües, costums, valors i creences,
que han anat més enllà de l’Estat Espanyol, com ens tenien acostumats fins ara les
onades migratòries. Aquest fet planteja, lògicament, com a qualsevol ciutat i
qualsevol societat, una complexitat per a la convivència, la cohesió social, però
també, lògicament, noves oportunitats.
I en un context de profunda crisi, les complexitats, la convivència, doncs es complica
pel fet de la pròpia crisi, pel fet que la ciutadania té problemes profunds personals i a
vegades busca culpables allà on no hi són. La realitat social reclama, en aquest
sentit, que hi hagi l’adaptació del nostre jove estat del benestar a aquesta crisi, per
tant, fer créixer l’estat del benestar, no fer-lo disminuir, per tal de fer front a la
desesperació la desconfiança, la manca de credibilitat, difusió dels prejudicis i dels
estereotips, racisme i xenofòbia, que poden tenir la temptació els nostres veïns, per
tal de focalitzar quins són els problemes de la nostra societat.
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Per tant, es detecta un augment de visions negatives envers la migració, de tòpics i
estereotips que es van consolidant a l’imaginari col·lectiu i que són absolutament
falsos. Per tant, tant la Federació com l’Associació de Municipis de Catalunya, per
tant, el conjunt de totes les entitats municipialistes del país, doncs volen que aquests
estereotips no es reforcin i s’acabin consolidant com a certs i en aquest sentit
provoquin o derivin en pràctiques discriminatòries i racistes.
Per això, aquest grup polític demana a aquest Ple que manifesti la solidaritat de
l’Ajuntament amb totes les persones que han mort, o moren, defensant la diversitat
de conviccions o creences, perquè aquesta moció també té sentit després dels
atemptats. Rebutjar l’onada d’islamofobia que s’estén per Europa, i que vol fer-se un
lloc a casa nostra, com a mostra d’intolerància basada en falsedats i prejudicis.
També demanem que l’Ajuntament es declari “ciutat lliure de prejudicis i rumors vers
la diversitat cultural” i que l’Ajuntament també es comprometi a actuar per fer front als
rumors negatius i prejudicis enfront la diversitat al seu municipi, ja s’estan tirant
endavant algunes accions des del Consell de Nois i Noies, etc. I també que els
membres de la corporació local de l’Ajuntament es comprometen a no difondre ni
utilitzar aquests rumors, prejudicis o estereotips de manera partidista en els seus
discursos o campanyes.

Essent les 21.20 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies Sr. Esteve, per al posicionament Sr. Ordóñez, per Plataforma
per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Perea. Plataforma per Catalunya votará favorablemente a las dos
primeras mociones, a la 21 y la 22, sobre el acuerdo comercial de la Asociación
Transatlántica para el Comercio y la Inversión, y lógicamente votará a favor también
de la moción que nos traían sobre el nuevo servicio de urgencias del Hospital de
Bellvitge.
Sobre la última moción, sobre la moción que nos trae Iniciativa a petición de la
Federación de Municipios de Cataluña, votaremos en contra. Votaremos en contra,
primero de todo porque cuando nos hablan de los rumores, los rumores sobre la
inmigración, no nos hablan de ninguno, expongan un rumor, debatamos sobre el
rumor este que dicen que hay, pero el grado de cinismo, de hipocresía y de no tener
nada en la moción y de hacer una moción al aire, utilizando precisamente el tema de
la inmigración, es lo que ustedes traen aquí.
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Vamos a debatir sobre los teóricos rumores de la inmigración masiva, sobre las
ayudas, sobre la inseguridad, pues unos dirán que sí, otros dirán que no, pero es que
no traen nada, no traen absolutamente nada, nos hablan de rumores y no traen
absolutamente ni uno en el que haya gente que pueda estar de acuerdo o no, o nos
demuestren que es todo mentira, pero bueno.
Luego nos hablan también del respeto hacia las opiniones de los demás, hombre,
precisamente usted, precisamente Iniciativa, de respeto hacia las opiniones de los
demás no tiene absolutamente nada, o sea, solo se han dedicado a actuar de forma
sectaria en cada Pleno, incapaces ni siquiera de la reflexión política, incapaces de
respetar el sentir de una gente de Hospitalet, en este caso los votantes de Plataforma
per Catalunya, con una actitud claramente antidemocrática, entonces, claro, si
ustedes ahora nos hablan de respetar a otra gente, pues aplíquense el cuento.
Luego nos hablan también del fomento del odio, hombre, yo, Sr. Esteve, no sé si
usted lo sabe, supongo que sí, que miembros de su partido han sido identificados por
la policía repartiendo octavillas en las que sí que difunden rumores y calumnias
contra miembros encima de este Consistorio, fomentando precisamente el odio a
quien piensa diferente. Por tanto, eso son miembros de su partido o con los que
usted está en fotos, no sé si estarán afiliados o no.
O sea, que ustedes realmente dar lecciones, pues no pueden dar lecciones de nada y
aún menos de convivir y de tolerar a los que no piensan como ustedes, ya que son el
partido más sectario de este Pleno, a nosotros nos votan en contra por ser nosotros y
anteriormente votaban al Partido Popular en contra por ser ellos. Y si trae una moción
CiU y le ven un matiz del trasfondo, la votan en contra, no pasa nada, más allá de lo
que diga.
Y es una lástima esto de que les decía, que no tengan vergüenza, porque claro,
hombre, traer una moción de la Federación de Municipios de Cataluña y además
vanagloriarse de eso, me vanaglorio de traer una moción de una Federación de
Municipios, de una Asociación de Municipios, con una trama presunta de corrupción
enorme y entonces se vanaglorian de esto, una Federación de Municipios cuyo
excabecilla ha vuelto a ser juzgado la semana pasada por comprar 66 relojes para los
alcaldes, por más de 12.000 euros.
Lo que sí que es imperdonable es la corrupción, esta corrupción en este sistema de
castas que estamos instalados del cual ustedes forman parte hace mucho tiempo y
no es el debate sobre otros temas que, bueno, pues que cada uno puede ser libre de
pensar como quiera.
Otra cosa que resulta infame y más viniendo de usted, es que en tiempos de crisis se
sigan destinando partidas a ONG cuyo único fin es pagar nóminas a una red
clientelar y a los liberados de ciertos partidos, y de esto, repito, sin querer entrar en el
tema, usted sabe mucho.
La moción en sí realmente es un despropósito, o sea, hablan de que la situación de
crisis económica desplaza a la inmigración a los lugares más bajos de la
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preocupación ciudadana, pues oiga, usted estaba el otro día conmigo cuando nos
presentaron el barómetro de Hospitalet y en el último barómetro la inmigración es tras
la inseguridad y el paro, decía, la mayor preocupación de la ciudadanía. Por tanto, o
usted en el colegio no estudió lo que es el bajo y el alto o no quiere enterarse, porque
vaya, el tercer puesto en una lista de muchísimos, pues es un puesto muy alto.
Luego también nos hace gracia hablar de los tópicos y estereotipos, nos dice usted,
que se consolidan en el imaginario colectivo, con todos mis respetos o sin ninguno
¿usted cree realmente que los vecinos de muchos de los barrios de nuestra ciudad
son tontos? Es que usted habla de los estereotipos, luego tampoco dice ninguno, o
sea, no dice ninguno de los rumores, pero nos habla de los estereotipos que se
consolidan ¿usted realmente cree que los vecinos de barrios como Florida, como
Pubilla Casas, como Torrassa, no ven los problemas que ha generado la inmigración
masiva? ¿usted realmente cree que esa gente no sale a la calle y ve lo que hay, que
se lo cree porque lo dice la tele o se lo cree porque Plataforma per Catalunya ha
echado un folleto? Usted está tratando a la gente de tontos.
Claro, supongo que son estereotipos que sí, que la gente en ciertos barrios de
nuestro país pues dirá ¡huy, que estereotipos tan malos! Sí, esa gente en ciertos
barrios de clase alta, que su único contacto con la inmigración, pues será la señora
que le viene a hacer el servicio o el jardinero, y estos son los que dirán ¡huy, que
malos son los estereotipos! Pero la gente que vive en barrios, en barrios que además,
debido a las políticas neoliberales, se han creado precisamente, se están creando
guetos en los barrios, esa gente sale a la calle y cada día ve los problemas que
generan, no los trate de tontos o no intente obviar el tema.
Lógicamente, el fenómeno de la inmigración masiva es un problema y como
decíamos antes, el problema lo han creado las políticas neoliberales, en este caso de
los gobiernos que hemos tenido, del Partido Popular y del Partido Socialista.
Lógicamente el inmigrante como persona, el que se ha venido a buscar la vida y no
delinque, es una víctima de este sistema, pero es un sistema que ustedes están
apoyando.
Y entonces, pues vamos al tema de desmentir rumores, rumores que ustedes son tan
cobardes o usted en este caso, que ni siquiera dice. Pero bueno, mire, vamos a
desmentir rumores, en eso sí que estamos de acuerdo, en desmentir rumores sobre
la inmigración masiva, vale, empecemos a desmentir además todas las mentiras que
se dicen sobre la inmigración masiva y intente coger mis palabras, inmigración
masiva, no inmigrante, para que luego usted pueda hablar de otras cosas que no he
hablado.
Primer rumor y estereotipo, la inmigración masiva nos viene a pagar las pensiones,
pues oiga, pues vamos a desmentir ya este rumor, porque nos han subido la edad de
jubilación desde que se fomentó que viniese mano de obra barata de otros países.
Sigamos con rumores, mire, hace poco, bueno hace poco, hace un tiempo, además
desde Plataforma per Catalunya lo denunciamos, que en la web de la Generalitat
salía que el 77% de las ayudas del alquiler en el 2010 eran para inmigrantes, ya no
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se da por nacionalidad, bueno, pues desmintamos rumores sobre quien se lleva las
ayudas.
El 60% de los presos en la última década, también son de fuera, oiga, si es que son
datos empíricos, hablemos de las cosas, ni mejor, ni peor, pero si hablamos de la
inmigración masiva y de los rumores, pues pongamos los datos y opinemos.
Teniendo en cuenta que oficialmente son el 13% de la población, oiga, pues que el
13% se lleve el 77% de las ayudas del alquiler, pues bueno, pues sí que nos da que
la inmigración se está llevando muchas más ayudas.
Luego nos hablan de que los rumores son, ya alucinante, son el caldo de cultivo para
los ataques en París, Nigeria, Siria, Irak o Pakistán, mire, la verdad es que yo dudo
que esos rumores sean los que han apretado la metralleta, ni que Boko Haram esté
detrás de los rumores, ni que el Estado Islámico esté detrás de los rumores,
precisamente a esa gente los rumores le dan absolutamente igual.
Mire, luego hace gracia, porque cogen a un colectivo, cogen un colectivo que en el
fondo lo único que les interesa es que les voten, o sea, a ustedes lo único que les
interesa de la inmigración es utilizarla por el voto, y hacen una moción sobre el
ataque o sobre el presunto ataque a este colectivo, bueno ya, pero bueno, nunca han
hecho ninguna moción para desmentir los rumores negativos sobre los funcionarios o
sobre la iglesia o sobre un montón de cosas que hay, rumores negativos que tendrían
tanto derecho o no o que planteemos las cosas a defenderlas o no.
Miren, en el nombre de la diversidad cultural ustedes lo que quieren es tapar todos
los graves problemas que produce esta inmigración masiva y además son problemas
que sufren en sus carnes vecinos de Hospitalet, de esta ciudad, no de Sarriá o de
Pedralbes, problemas de inseguridad, problemas de convivencia, problemas de
trabajo, problemas educativos, y lo que tienen que hacer es dejar de vender la moto a
los ciudadanos y afrontar de cara el problema, sin eufemismos, ni buenismos.

Essent les 21.30 hores, s’incorporen a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta i el Sr. Senen Cañizares Martín, regidor del grup polític
municipal del Partit Popular.

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

SR. PÉREZ
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, jo parlaré de la 21 i de la 23, concretament. L’acord de
l’Associació Transatlàntica de Comerç i Inversió entre la Unió Europea i els Estats
Units d’Amèrica d’entrada té uns avantatges i uns riscos, però no hem de fer un
catastrofisme previ. Declarar l'Hospitalet oposat a l’acord és molt extrem, tenint en
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compte que el text del mateix, hores d’ara, no és ni públic, ni conegut a fons. Aquest
acord possiblement pot ser molt útil per a les PIMES contra les multinacionals, perquè
s’estalviarien totes les paperasses i aranzels del 5 al 30%. Per a Convergència i Unió
el model de benestar europeu no es qüestiona, ni està a subhasta, que quedi clar,
per tant, el nostre posicionament a dia d’avui, davant de la seva moció, és l’abstenció.
Respecte a la 23, votem a favor de la moció, per què? Perquè des de CiU hi ha el
compromís de fer tot això en tots els ajuntaments de Catalunya on es presenta
aquesta moció, incloent també el proposar-la. Forma part del nostre convenciment i
actitud política i diria més, i perdoneu-me l’expressió, forma part del nostre ADN. El
rebuig a la utilització partidista de la diversitat d’origen cultural o religiós, amb el
propòsit de criminalitzar les actitud socials o comunitàries d’una part dels ciutadans,
fomenten la xenofòbia.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la número 22, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, respecte a la moció que fa referència al nou servei d’urgències de l’Hospital de
Bellvitge, bé, aquí hi ha tota una sèrie d’afirmacions que nosaltres no hi podem estar
d’acord. D’entrada, vostè, deixi’m que comenci per aquesta part, ha parlat d’un fet
desgraciat que va passar a la nostra ciutat, de la mort d’una persona i, en aquest
sentit, home, siguem prudents, a mi em sap greu, em sap greu, vull dir, que aquest
hagi de ser un element de debat, per dir-ho d’alguna manera, escolti’m,
desgraciadament és una patologia que conec bé i que, per tant, no és tan fàcil
prejutjar o preestablir com han anat els fets, no, no, és prou greu i, per tant, siguem
molt prudents a l’hora de jutjar-ho.
Agraeixo que digui que dins del recinte està ben feta la senyalització, perquè és cert, i
també és cert que potser fora de la ciutat, fora de la ciutat vull dir a la ciutat, no en el
propi recinte, cal fer-ho millor i aquí, doncs jo no tiraré culpes a ningú, tothom sap a
qui correspon fer les indicacions a la ciutat, evidentment, ben acompanyats per qui
sap on està urgències, però és que és evident que això, la indicació en la pròpia
ciutat correspon al municipi fer-ho.
Respecte a tota la resta de temes, tot el tema del que són els recursos i com són
utilitzats, ho hem explicat moltes vegades i sembla que, escolti’m, podem estar-hi
anys discutint aquest tema, inclús en algunes de les expressions, si em permet, un
punt dient la veritat, però dient-la d’aquella manera que és enganyosa, allò de “és en
la segona legislatura que s’ha fet”, home, sí, segona legislatura, alguns ens critiquen
que en dues legislatures haurà sigut el temps d’una. Per tant, home, si volen, doncs
també poden explicar les coses d’una manera o d’una altra.
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En aquest sentit, nosaltres creiem que a l’Hospital de Bellvitge, com a la resta
d’hospitals del país, és veritat i sobretot ho pateixen els treballadors, i això vol dir que
no repercuteix en el que és l’usuari, han patit la disminució del seu sou d’una forma
important, i aquest és un element molt a tenir en compte. Però també dir una altra
cosa, l’Hospital de Bellvitge, més enllà del que pateix, doncs les tibantors d’un
sistema sanitari que històricament no ha estat prou ben dotat econòmicament, pateix
una altra cosa que és la creació de nous hospitals a la nostra zona, amb la qual cosa
hi ha un desviament d’uns pacients que abans venien a Bellvitge i ara no vénen.
Per tant, no ens allargarem més, nosaltres no votarem a favor de la moció, escolti’m, i
per tant, és aquest el sentit.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, per part del grup socialista, ai! perdó, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción que hace referencia al acuerdo
comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, yo creo que tanto el
presidente del Parlamento Europeo, el Sr. Martin Schulz, como el Sr. Obama, estarán
pendientes en estos momentos de lo que cada uno de nosotros vote hoy aquí.
Dicho esto, votamos en contra, porque no tiene sentido que mientras ustedes critican
la opacidad de esas conversaciones, indicando que están clasificados como
documentos tan secretos, que ni siquiera los miembros del Parlamento Europeo
pueden verlo y sólo se les permite el acceso limitado a los textos de la negociación,
no tengo más remedio que felicitarles por sus extraordinarias dotes adivinatorias,
porque para ser secreto e imposible de ver, resulta que ustedes ya nos han relatado
todo su contenido y las consecuencias del contenido, en esta moción.
Así como tampoco nos gusta que propongan a este Ayuntamiento que se declare
insumiso, el Partido Popular es un partido moderado, que se aparta de cualquier
radicalismo, como el que ustedes proponen llevar a cabo en este Ayuntamiento.
Respecto a la segunda moción referente al Hospital de Bellvitge, le damos apoyo y
corroboramos todo lo que se indica en la moción. Manifestamos la necesidad de
dotar de recursos necesarios al centro hospitalario, tal y como indica la moción, y la
urgencia de restablecer los servicios médicos que han sido reducidos o suprimidos,
así como manifestar nuestro apoyo tanto a los trabajadores del hospital, como a los
usuarios del centro médico.
Y respecto a la última moción sobre desmontar rumores sobre la diversidad en
Cataluña, creemos que no son rumores la existencia de problemas relacionados con
la convivencia, en este caso en la ciudad, y en lugar de ocultarlos, hay que
reconocerlos y solucionarlos. Pensamos que hay que respetar la diversidad, pero eso
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debe suponer también el respeto a las normas de convivencia que nos hemos dotado
entre todos nosotros. Por eso, votamos a favor de los dos primeros puntos y en
contra del resto.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part del grup socialista, Sr. García Mompel.

SR. GARCÍA
Bé, és per posicionar-nos sobre la moció número 21, sobre el tractat de l’Associació
Transatlàntica, dir en primer lloc que evidentment nosaltres votarem en contra
d’aquesta moció, no perquè no compartim l’esperit de la moció, sinó perquè realment,
tal i com ha dit, en aquest cas, i coincidim, no sovint, però en aquest cas sí, amb el
portaveu del Partit Popular, crec que no es pot anar d’entrada contra un document del
que no es coneix exactament el seu abast. Pel que sabem, els serveis públics i tots
els nivells de l’administració, incloent-hi la local, i el règim de concessions estan
exclosos en aquesta negociació del tractat que s’està negociant. Però el que sí s’ha
de dir és que a la primavera del 2015, aquest any hi haurà una resolució del
Parlament Europeu, llavors probablement hi puguem conèixer millor tota la trama
d’aquest tractat.
Parlem de quins objectius té, té els objectius d’eliminar aranzels, per tant, de
simplificar les relacions comercials entre dos grups econòmics molt importants, amb
800 milions de consumidors, per tant, abaratint costos. Té com un altre objectiu
aspectes regulatoris que impliquen que hi ha elements comuns en les normes
sanitàries, fitosanitàries, de compatibilitat i harmonització de normes, per tant, també
europees, no ens oblidem d’això, la defensa del consumidor i la protecció de la salut.
I parlem que també té previst regles globals de protecció de la propietat intel·lectual i
de la competència, i aspectes de caràcter energètic. Què vol dir tot això, que les
negociacions estan anant per un camí que crec que la Unió Europea pot beneficiar-se
i molt d’aquest tractat.
Algunes dades, sabem que Espanya exporta el 13% al mercat nord-americà i sabem
que importa el mateix, aproximadament el 13%. Sense un tractat d’aquestes
característiques les qüestions es complicarien i es farien realment cares, parlem
d’això que deien abans dels aranzels, aquest grup humà, la societat nord-americana i
la societat europea són un terç del comerç mundial i al mateix temps són més de la
meitat del producte interior brut mundial.
Però perquè quedi clara la postura del Partit Socialista, nosaltres compartim tot allò
que s’ha dit, que es diu a la moció, sobre transparència de l’acord, no acceptació d’un
acord en contra dels nivells de protecció europeus, això ha de quedar claríssim, la
preservació absoluta dels estàndards de protecció social i ambiental de la Unió
Europea, especialment de drets laborals i dels consumidors, demanem al govern
espanyol que faci un estudi d’impacte econòmic d’aquest acord, es calcula que
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representarà aproximadament el 6% de l’economia a Espanya, demanem un capítol
específic sobre drets laborals, demanem la protecció i privacitat de les dades dels
ciutadans europeus, similar a la que existeix en Estats Units, demanem el
reconeixement mutu de les qualificacions professionals, entre tots dos àmbits de
mercat, i demanem la regulació dels mercats i serveis financers.
Sense aquestes característiques el grup socialista al Parlament Europeu no donarà el
recolzament a aquest acord.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a la moció que fa referència a les urgències de
Bellvitge, nosaltres votarem afirmativament, dir que celebrem que per fi aquest espai
s’hagi inaugurat i s’hagi posat en marxa. El que també és cert és que hi ha alguna
diferència quan es parla de precipitació, a veure, precipitació en quatre anys
d’espera, diguem que no, no ha hagut precipitació, el que si per cas s’ha fet
malament, que és una altra qüestió.
Nosaltres el que pensem és que realment l’espai és segurament molt més ampli,
segurament és molt més adequat i segurament disposa o disposarà dels mitjans
adequats en el futur, però ara no, per tant, dóna la impressió que fonamentalment el
que és un espai més ampli, però que no hi ha el plus d’atenció que se suposava que
havia d’haver just quan es va programar aquest servei. Per tant, encara hi ha molts
dèficits i no pot aquest servei donar el servei que es pensava que en el seu inici, un
cop posat en marxa, donaria.
Dir per altra banda, que estem d’acord, evidentment, amb tots els acords, si més no
quan fa referència a la senyalització, el punt número 4, nosaltres pensem que a partir
del dia 19 de gener està tot enllestit. Sí va faltar una peça fonamental des del primer
moment que per algun defecte de fabricació no va poder estar en el seu moment,
cosa que lamentem, però que hores d’ara crec que des del dia 19, doncs està tota la
senyalització correcta i adequada.
I no vull deixar passar l’oportunitat sense dir que l’Hospital de Bellvitge val la pena
que el considerem com un hospital magnífic, és un gran hospital, malgrat les
retallades que de manera sistemàtica i de forma recalcitrant li van caient any rere
any, any rere any, que així i tot continua donant un molt bon nivell d’atenció i que val
la pena que això li agraïm als professionals que cada dia s’hi deixen la pell, perquè
els usuaris tinguem una atenció adequada, tal i com es mereix la sanitat pública, molt
a pesar de les retallades que contínuament cauen sobre ella.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Bonals, ens falta l’última.

SR. BONALS
Sobre la moció antirumors, bé, jo crec que és una moció molt, molt oportuna,
evidentment és una moció que s’hagués pogut presentar el mes passat o l’altre,
perquè les institucions fa molt de temps que anem treballant en tot el tema relacionat
amb els antirumors. Certament nosaltres també des de la pròpia àrea, en aquest cas
de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme, participem en taules de treball amb la
Direcció General d’Immigració.
Però, bé, els fets encara la fan més oportuna, vull dir, s’estan produint a tota Europa,
ho estem veient, moviments on s’intenta estigmatitzar, culpabilitzar, a persones, a
col·lectius, en funció de la seva raça o de la seva religió. Hem vist actuacions
realment esperpèntiques, les manifestacions de Dresden, on un autèntic nazi que es
disfressa fins i tot d’Adolf Hitler, poca broma, quan els cementiris encara estan plens
a Europa, poca broma amb això, intenta estigmatitzar a tota una religió, és a dir,
estem veient molts d’aquests fenòmens.
Per tant, és molt important que en una societat democràtica com la catalana i com
l’espanyola, les seves institucions marquin un horitzó, marquin un full de ruta, i que
uneixi a les institucions diverses, a les forces polítiques diverses, amb un
denominador comú. És legítim en una societat democràtica que on uns hi veuen un
problema, altres el que vegin és un repte, i és evident que com a societat tenim un
repte, el repte de la integració, perquè amb la integració millorarem la convivència i
millorarem la resta d’aspectes de la vida quotidiana.
Però, a veure, les persones que decideixen emigrar, no ho fan per gust, ho fan per
necessitat, han vingut aquí, aquí han trobat molts una oportunitat i també,
evidentment, nosaltres com a societat, societat d’acollida, hem de ser exigents, però
també com una societat madura com la nostra, hem de tenir la prou intel·ligència per
treballar sumant el màxim d’esforços per a la integració, que en definitiva és el que
ens ha de garantir el nostre futur com a societat.
Per tant, escolta, li donem el vot favorable, perquè és una moció molt i molt oportuna,
i que sobretot ens parla de ciutadans.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Sí, molt breu. Sobre el tema del TTIP, del acuerdo transatlántico, lo que
denunciábamos Sr. del Río, precisamente es la opacidad, o sea, es intolerable que
en las sociedades de la información, un acuerdo de esta envergadura, porque no
conocemos detalles de la negociación, pero sí que sabemos los objetivos del
acuerdo, se esté produciendo a espaldas de los ciudadanos de los pueblos de
Europa, eso es absolutamente intolerable en nuestra sociedad contemporánea.
En segundo lugar, el acuerdo, como digo, sí que se conoce el objetivo y el objetivo
precisamente es eliminar los obstáculos que el capital transnacional tiene para seguir
expandiendo el dominio económico de las multinacionales y haciéndose con
prácticamente la totalidad del mercado de los servicios públicos en Europa y Estados
Unidos.
Ese es el objetivo que pretenden y no se esconden sobre los objetivos y, por tanto, la
legislación en materia laboral, los convenios que todavía existen en el conjunto de
Europa, los convenios laborales, la legislación en materia de medioambiente, en
materia sanitaria, de Europa, para la libre expansión en nombre de la sacrosanta
competencia de estas multinacionales, siguen siendo a día de hoy un obstáculo.
Y, por tanto, es uno de los objetivos de ese tratado, el más importante, eso conlleva
la pérdida de soberanía de los países y sus pueblos a la hora de garantizar en
Europa salarios dignos y garantizar de alguna manera, nuestro modelo de
convivencia y nuestro modelo de estado del bienestar.
Sobre el tema de Bellvitge, Sra. Borràs, jo he estat molt prudent amb l’afirmació de la
moció, molt prudent sobre el tema de la mort que hi va haver. Hem dit que està
pendent d’un informe, hem dit que podria haver influït, però el cert és que els fets són
els que són i no només amb aquesta persona, qualsevol usuari de l’Hospital de
Bellvitge, del nostre Hospital de Bellvitge, que és veritat que és un excel·lent hospital
de referència i és el nostre hospital, sap el que ha passat al llarg d’aquests anys a
l’Hospital de Bellvitge a partir de les retallades, sap el que està passant, qualsevol
usuari que hagi anat alguna vegada ell o la seva família o del seu entorn, sap el que
està patint aquell hospital, no cal que ens ho expliqui ningú, perquè ho saben
perfectament.
I sobre el tema de la senyalització, la Generalitat diu que és competència de
l’Ajuntament, a nosaltres, responsables del servei de l’Ajuntament, ens diuen que hi
ha un conveni amb la Generalitat que haurien de senyalitzar-lo ells. En qualsevol
circumstància, jo, en nom del meu grup, li demano a l’Alcaldessa, Sra. Marín, que
vostè com Alcaldessa de la ciutat, independentment de qui tingui la responsabilitat,
perquè la Sra. Borràs deia que la Generalitat no té responsabilitat en aquesta
senyalització, jo li demano en nom del nostre grup que, independentment d’això,
vostès com Alcaldessa de la ciutat doni les instruccions necessàries perquè això se
solucioni el més aviat possible. És intolerable sigui de qui sigui la responsabilitat, que
tres mesos després encara no hi hagi la senyalització de l’itinerari per anar al nou
Hospital de Bellvitge, a les noves urgències. Per tant, això jo crec que avui en dia,
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independentment de la moció, independentment d’on vingui, jo crec que aquest acord
ha de tirar endavant i que l’Alcaldessa de la ciutat doni solució a aquesta situació,
independentment dels acords o no que existeixin, perquè és una situació que ens
preocupa i molt a la ciutadania de l'Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, per agrair el vot al PSC, a Convergència, el PP no m’ha quedat clar que havia
votat a la moció del rumors, no m’ha quedat clar, en tot cas, alguns que sí, uns que
no. En tot cas, cinc missatges pel Sr. Ordóñez, ja que ha dedicat pràcticament tot el
seu discurs en contra del que presentàvem, evidentment no portem els tòpics i els
estereotips a la moció, perquè no els volem fomentar i, a més a més, són mentida.
Segon punt, aquest document ve avalat per la Federació de Municipis i l’Associació
Catalana, que agrupen 800 municipis de Catalunya. Tercer argument, vostè parla de
fotos, jo li recordaria que potser vostè no és el més indicat per les fotos, hi ha una foto
seva, penjada al seu Facebook, a la manifestació neonazi d’Alemanya, juntament
amb Pegida, i que vostè sembla molt content del seus companys de fotografia, per
tant, no és bon moment per parlar de fotografies. El quart punt, la nostra ciutat en el
baròmetre indica que la ciutadania pensa que el tercer problema és la immigració,
però quan parla de problemes personals, aquest problema queda en el vuitè o desè
lloc amb un 4,2%. I finalment, dir-li que soc veí de Collblanc-Torrassa des de fa 50
anys i no tinc cap problema i visc en una escala majoritàriament amb persones
d’origen migrant.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies Sr. Esteve. Sí, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, lógicamente no voy a analizar sus cinco argumentos, porque aparte es que no
tienen nada que ver con el debate. Es curioso traer algo de…, no traigo los rumores
porque son mentira, pero es que ya no es que sea cobarde en no traer algo para
debatirlo, es que ni siquiera los nombra y, pues bueno, pues todos estamos
esperando a ver de qué rumores nos hablan, ya le he demostrado con datos
empíricos el tema de las ayudas, que ya no se publica precisamente por nuestra
denuncia, le he demostrado con datos empíricos el tema de la población reclusa y,
mire, pues usted, lógicamente, pues opina de una manera y yo opino de otra, y eso
es el debate y no presentar mociones como dándolas por hecho con una superioridad
moral, que realmente ustedes no pueden tener.
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Me dice, usted está en fotos en red, por supuesto, entérese que yo no tengo
Facebook, pero bueno, tampoco hace falta que mienta, pero sí, salgo en una foto y
que además estoy orgulloso de haberme ido a manifestar contra la islamización de
Europa, y mis compañeros, que usted dice, primero que yo compañero llevaba uno,
que era de mi partido, y luego allí había 40.000 vecinos de esa ciudad, de barrios
obreros, que se estaban manifestando contra la islamización de Europa. Por tanto,
ellos tienen todo el derecho del mundo a manifestarse y ustedes no son nadie y ya
estamos cansados de ustedes, de decir a la gente sobre lo que puede opinar o sobre
lo que no puede opinar.
Mire, nosotros seguiremos opinando de lo que queramos, opinaremos sobre la casta
a la que ustedes pertenecen, opinaremos sobre los problemas de la inmigración
masiva y opinaremos y debatiremos con quien sea, dónde sea, y no haremos como
ustedes que no son capaces de llevar un debate argumental normal, y ustedes sí que
se basan en estereotipos sobre las personas y sobre sus opiniones, cuando quieran
debatir sobre datos empíricos y sobre los problemas de la ciudad, nos encontraran,
mientras tanto, sigan haciendo el panoli.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies Sr. Ordóñez. Per part de Convergència i Unió volen intervenir? Per part del
Partit Popular? Sí, Sr. García Mompel.

Essent les 21.55 hores, abandona la sessió la Sra. Meritxell Borràs Solé, regidora del
grup polític municipal de Convergència i Unió.

SR. GARCÍA
No, simplement sí que m’agradaria matisar, els objectius són els que són, podem dir
respecte del tractat aquest transatlàntic, podem dir el que vulguem, podem especular
sobre si les multinacionals poden..., l’objectiu és molt clar, eliminar barreres
aranzelàries que facilitin la..., que vagin en contra de les restriccions de la inversió,
simplificar la compravenda d’ens i serveis. Això què suposa, evidentment un
important increment del creixement econòmic, això es tradueix, tard o d’hora, en el
creixement en ocupabilitat i, per tant, jo crec que això també ha de quedar molt clar.
En la resta estem absolutament d’acord amb la proposta que ens fan, però no podem
dir una cosa per una altra, podem muntar la gran especulació sobre això, però jo
agrairia que també, fins que no coneixem exactament el fonament d’això, del tractat
aquest, el posicionament queda una mica enlaire per part de tothom.

SRA. ALCALDESSA
Sí, hi ha alguna intervenció més per part del grup socialista? Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
No, finalment dir que evidentment que em preocupa que vostè vagi a manifestar-se a
Alemanya, però el que em preocupa molt espectacularment és que fruit d’aquella
manifestació i del naixement de Pegida i d’aquest moviment contra la islamització a
Europa, doncs curiosament es va estar convocant unes quantes setmanes, una
concentració contra la islamització a la nostra ciutat, en concret a la plaça de
l’Ajuntament, no sé si té res a veure o no amb la seva anada a Alemanya, però en tot
cas és un fet que afortunadament, aquests grups que convocaven, han desconvocat
i, evidentment, me n’alegro que hagin desconvocat aquesta manifestació, tant a
Madrid, a València, com a l'Hospitalet, que era l’únic lloc de tota Catalunya on s’havia
convocat, una concentració contra la islamització. Construir convivència costa
moltíssim, destruir-la costa molt poc i vostès haurien de ser molt responsables en no
cometre errors i desmuntar la convivència que tant i tant ens ha costat construir en
aquesta ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs ja hauríem finalitzat aquest grup, simplement dir-li al Sr. Salmerón, per
a la seva tranquil·litat, que evidentment les instruccions estan donades i que tan de
bo la problemàtica de l’Hospital de Bellvitge fos que falti una senyal, s’ha vist a la
moció, la moció posa en evidència les carències i els problemes que hi ha dins del
nostre hospital i, evidentment, doncs si manca qualsevol senyal de tràfic fora,
externament, que no està adequadament senyalitzat, evidentment aquest no serà el
problema, ho dic per a la seva tranquil·litat i per la tranquil·litat de tots els ciutadans i
ciutadanes, que només faltaria que el problema ara fos la manca d’una senyal de
tràfic a l’exterior de l’hospital.
Dit això, passaríem a l’últim bloc de mocions, les presentades per Plataforma per
Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 21, 22 i 23; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 21.- DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL “D’ASSOCIACIÓ
TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ
EUROPEA I ELS ESTATS UNITS. Ha estat rebutjada amb 19 vots en contra dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; amb 4 vots a favor
dels representants d’ICV-EUiA, Srs. Salmerón i Esteve i dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació.
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MOCIÓ 22.- SOBRE EL NOU SERVEI D’URGÈNCIES DE L’HOSPITAL DE
BELLVITGE.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs. 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, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que el passat 1 de Novembre de 2014 es va obrir el nou edifici d’Urgències de
l’Hospital de Bellvitge amb un retard de 4 anys.
Atès que encara queden pendents d’entrar en funcionament per manca de
pressupost 2/3 parts de l’equipament com són els quiròfans i els llits de crítics, unitats
que es consideren fonamentals en un Hospital de tercer nivell i de la màxima
tecnologia com és l’Hospital de Bellvitge.
Atès que segons la Junta de Personal de l’Hospital i diverses associacions i entitats
ciutadans, com ara la FAAVV de L’Hospitalet o la CPyJLH consideren que aquest nou
edifici d’Urgències no solucionarà els problemes de col·lapse i llistes d’espera perquè
no ha anat acompanyat d’un increment de recursos ni de personal que permetés el
drenatge cap a les diferents unitats assistencials.
Atès que la posada en marxa d’aquest edifici d’Urgències sense els recursos adients
no ha comportat una millora del servei d’urgències i l’atenció usuari i fins i tot en
alguns aspectes ha fet empitjorar el servei per la distància existent entre la unitat, els
quiròfans, i la reanimació d’urgències (llits de crítics UCI) i unitats operatives que
continuen ubicades a les antigues instal·lacions.
Atès que la precipitació amb la que s’ha portat a terme la inauguració ha comportat
que l’accés al nou edifici d’Urgències no hagi estat degudament senyalitzat, fet que
hagués pogut influir en la mort d’una pacient el passat 4 de novembre.
Vist que aquesta inauguració es dona en el context de retallades en el sistema públic
de Sanitat que el govern de CIU ve realitzant des de l’any 2010, i que ha comportat
en el cas de L’Hospital de Bellvitge la reducció de 500 llocs de treball de personal
sanitari, el tancament de 6 quiròfans i la supressió de al menys 300 llits.
Vist que paral·lelament a aquesta reducció pressupostària s’ha produït un increment
de les derivacions de pacients a la sanitat privada a tota Catalunya, el que suposa un
veritable transvasament de recursos públics al sistema privat.
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Atès que aquestes retallades estan provocant un notable increment de l’index de
mortalitat hospitalària en suprimir unitats de vital importància en el territori com és el
cas de la unitat de hemodinàmica en la província de Tarragona.
El grup polític d’ICV-EUIA proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que doti a l’Hospital de Bellvitge dels
recursos necessaris per tal de que es garanteixi el correcte funcionament del servei
d’urgències permetent el drenatge amb celeritat a les diferents unitats quirúrgiques i
de tractament.
SEGON.- Exigir a la Generalitat de Catalunya la reapertura de llits, quiròfans,
consultes i serveis de l’Hospital, dotant-les del personal sanitari suficient per tal de
donar l’atenció adequada als pacients.
TERCER.- Aturar les derivacions a la sanitat privada, especialment en aquells casos,
en el que els hospitals de referència públics disposin de les unitats de diagnosi i de
tractament necessaris però romanguin tancats o infrautilitzats.
QUART.- Demanar a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de L’Hospitalet que
es posin d’acord per tal de garantir la correcta senyalització dels itineraris per accedir
al nou edifici d’urgències.
CINQUÈ.- Donar suport a les concentracions ciutadanes convocades per la FAVV i la
CPYJLH entre d’altres, que cada dimecres a les 13 hores es produeixen a les portes
de l’hospital en defensa de la Sanitat Pública.
CINQUÈ.- Donar trasllat a la gerència de l’Hospital de Bellvitge, a l’ICS, al Conseller
de Sanitat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a totes les entitats
de la ciutat.

MOCIÓ 23.- D’IMPULS A LES POLÍTIQUES DE SENSIBILITZACIÓ PER
DESMUNTAR RUMORS ENFRONT LA DIVERSITAT I EN PRO DE LA
CONVIVÈNCIA A CATALUNYA.
Atès que la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis
han enviat a tots els alcaldes i alcaldesses una proposta de moció sobre la
sensibilització per desmuntar rumors enfront la diversitat i en pro de la convivència a
Catalunya, per tal que els ajuntaments catalans, si ho consideren pertinent, puguin
procedir a aprovar-les en els seus òrgans corresponents. Aquesta moció, en la part
expositiva diu:
La Catalunya actual és, en gran part, el resultat de les migracions de la
darrera meitat del segle passat i principis d’aquest. Respecte d’anteriors
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moments, la globalització dels fluxos migratoris són el tret més característic de
la darrera etapa. Aquesta realitat ha suposat un augment notable i molt ràpid
de la diversitat sociocultural, a diversitat d’orígens, llengües, costums, valors i
creences i, en definitiva, de cosmovisions del mon planteja noves complexitats
per la convivència i la cohesió social, i també noves oportunitats.
En un context de profunda i llarga crisi, el repte es situa en com volem
conviure en la diversitat per tal de definir i aplicar estratègies que parteixin
d’un anàlisi rigorós i compartit respecte de les causes, dificultats i necessitats,
oportunitats i propostes. La nova realitat social reclama una adaptació integral
del nostre jove estat del benestar i aquesta capacitat d’adequació del sistema
requeria d’un nou impuls i reforç de les polítiques públiques, especialment les
exercides des dels municipis. Però la realitat econòmica ha xocat frontalment
amb aquest procés de construcció col·lectiva i la competència pels recursos
públics ha esdevingut una realitat que comporta desesperació, desconfiança,
manca de credibilitat, difusió dels prejudicis i dels estereotips, racisme i
xenofòbia.
Si bé l’impacte de la crisi ha situat en els primers problemes de la ciutadania
els relacionats amb la situació econòmica, desplaçant la immigració a un dels
llocs més baixos de les preocupacions, també és cert que es detecta un
augment de les visions negatives envers ella. Tòpics i estereotips que es van
consolidant a l’imaginari col·lectiu.
I en aquest procés hi ha influït alguns discursos polítics de caire clarament
partidistes que assenyalen la immigració com a causant dels problemes del
país. Els tòpics i els estereotips es difonen per diversos canals i tenen orígens
diversos. Aquests estereotips es reforcen i s’acaben consolidant com a certs,
derivant en prejudicis negatius que, no només dificulten la convivència
intercultural, sinó que poden derivar en pràctiques discriminatòries i racistes.
Les administracions públiques de la ma de la societat civil, esdevenen actors
imprescindibles, claus i privilegiats per, per una banda entendre la profunditat
dels canvis i per un altre trobar estratègies de treball conjunt per fer front als
nous reptes i necessitats.
Per aquestes raons, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Barcelona i els ajuntaments de Catalunya, representats per
les seves entitats municipalistes, Associació Catalana de Municipis i Federació
de Municipis de Catalunya, varen signar un conveni interadministratiu de
col·laboració per treballar activament per fer front a la difusió de mentides,
percepcions negatives i prejudicis que dificulten la integració i la convivència
cridant a la responsabilitat col·lectiva per tal que tots els agents socials,
públics i privats, contribueixin a desmentir rumors i a evitar la utilització
partidista de la diversitat d’origen o de la diversitat cultural com a excusa per
criminalitzar les actituds socials o comunitàries d’una part de la ciutadania.
Atès que els darrers temps estem veient exemples de com la divulgació de rumors,
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prejudicis i desqualificacions vers la diversitat religiosa, son el caldo de cultiu d’atacs
virulents arreu del mon, sigui a París, Alemania, Nigeria, Siria, Irak o Pakistan.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 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. Salmerón i Esteve; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
PRIMER.- Manifestar la solidaritat de l’Ajuntament amb totes les persones que
han mort, o moren, defensant la diversitat de conviccions o creences, sigui a
París, Nigèria, Síria, Irak o Pakistan, entre altres.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON 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. Salmerón i Esteve; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SEGON.- Rebutjar l’onada d’Islamofobia que s’estén per Europa, i que vol fer-se
un lloc a casa nostra, com a mostra d’intolerància basada en falsedats i prejudicis

c) Ha estat aprovat el punt TERCER 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.
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCER.- L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat es declara “ciutat lliure de
prejudicis i rumors vers la diversitat cultural”.
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d) Ha estat aprovat el punt QUART 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.
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.- L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat es compromet actuar per fer
front als rumors negatius i prejudicis enfront la diversitat al seu municipi.

e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ 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.
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
CINQUÈ.- Els membres de la corporació local de l’Ajuntament de l’Hospitalet es
comprometen a no difondre ni utilitzar aquests rumors, prejudicis o estereotips de
manera partidista en els seus discursos o campanyes.
f)

Ha estat aprovat el punt SISÈ 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.
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SISÈ.- Fer arribar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, la FMC i l’ACM.

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

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Plataforma per Catalunya, números 24 i 25, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón, ai! perdó, Sr. Ordóñez. Perdone pero a estas horas ya tengo
un poco de lapsus.

Essent les 22.05 hores, abandona la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor del
grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SR. ORDÓÑEZ
Suerte que no me ha llamado Sr. Esteve, porque entonces hubiese sido ya el colmo,
me lo hubiese tomado ya de otra manera. Pero bueno, vamos a ir a por las dos
mociones, bueno, una la retiramos, la primera moción sobre el tema de la condena de
los atentados, ya que hemos hecho la condena en el Pleno como Declaración de
todos los grupos.
La segunda moción que traemos es una moción contra la subida del precio del agua,
aprobada por el Área Metropolitana, una subida de casi el 2,5%, que se aprobó a
final de octubre, y lógicamente a nuestro entender es una subida absolutamente
desproporcionada, teniendo en cuenta sobretodo el referencial del índice de precios
al consumo, que ha acabado en valores negativos, pues no entendemos que
teniendo en cuenta la situación social de muchas familias que están bordeando
además el umbral de la pobreza energética, le subamos un 2,5% el recibo del agua.
Decir, como bien es sabido, que la gestión de los servicios relacionados con el ciclo
del agua es responsabilidad de Aguas de Barcelona, que es la que se encarga de
proveer a 23 municipios del área metropolitana, entre los cuales está Hospitalet. Es
de destacar que Aguas de Barcelona es una empresa mixta, o sea, pública y privada,
gestionada por el Área Metropolitana, como administración pública, y por un holding
multinacional compuesto por más de 100 empresas de todo el mundo, que es el
grupo AGBAR. AGBAR, no nos olvidemos, es una empresa multinacional francesa,
que lo que tiene es el 85% del capital de Aguas de Barcelona y el Área Metropolitana
de Barcelona, pues sólo tiene un 15% de esta sociedad de gestión.
Por tanto, lo que nos queda claro en este tema es que la gestión del agua está en
manos de una empresa multinacional que de lo último que se acuerda es del
ciudadano y su único objetivo es sacar beneficios económicos a esta gestión del
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agua, muy por encima de la función social que es lo que debería tener la gestión del
agua.
Nosotros siempre hemos defendido y defenderemos que el agua es un bien común y
un elemento básico para la vida y el desarrollo de las personas y de nuestra
sociedad, y este bien precisamente al ser un bien necesario tiene que estar muy por
encima de los beneficios empresariales. Para nosotros la gestión del ciclo del agua y
las políticas hídricas son elementos estratégicos públicos que han de cumplir una
función social que ha de estar por encima de estos mercados.
Claro que aquí, lógicamente, ya se nota la mano de la Agencia Catalana del Agua y
la de Aigües del Ter-Llobregat, en busca de dinero para paliar la inmensa deuda que
arrastra la Generalitat y para dar beneficios a los nuevos gestores privados. Esta
Agencia Catalana del Agua que suministra el agua a las empresas suministradoras,
ha aumentado el precio del agua en un 4,5% según el Área Metropolitana, ya pueden
disfrazar como se quiera esta subida, pero realmente esta subida es una subida muy
fuerte. Entonces, al final, lo que estamos es especulando con el agua, estamos
especulando con un bien general, es que tendría que ser, el agua tendría que ser un
recurso completamente público, con el que estuviese prohibido especular.
Y realmente en esta guerra entre empresas por la concesión de Aguas del TerLlobregat, hecha por la Generalitat, entre AGBAR y ACCIONA, pues bueno, recurrida
ante los tribunales, ahora sale la noticia de que AGBAR ha dejado de pagar a la
Agencia de Aguas del Ter. Realmente, cuando dos empresas multinacionales se
pelean por la gestión del agua, está claro que no es por hacernos una función social
a los ciudadanos, sino que sólo, pues como se ha hecho siempre en la empresa
privada, pues para sacar beneficios.
Realmente es de destacar un poco la situación, tenemos que contextualizar la
situación, si la renta media de los hogares españoles se ha reducido en un 8,5% y la
tasa de pobreza energética ha pasado de casi el 6% al 15%, pues bueno, pues
realmente esta subida aún queda más fuera de contexto. Y lo más curioso es que
luego ves a AGBAR que te saca pecho porque subvenciona con 27 euros a 6.000
familias, en su factura bimensual, hombre, 27 euros a 6.000 familias, teniendo en
cuenta que hay casi 100.000 hogares sin ingresos en toda Cataluña, pues bueno, la
verdad es que no pueden sacar mucho pecho.
Y entonces, pues bueno, vamos a trasladar esto a Hospitalet, Hospitalet ciudad con
un 20% de paro, ciudad de clase trabajadora, ciudad donde mucha gente pasa
problemas, ciudad que no está como Sant Cugat o no está como Matadepera, una
ciudad donde hay una problemática social muy clara, pues bien, esta subida para
nosotros representa un gran problema. Y encima lo que hacen estas subidas, pues
bueno, lógicamente es empeorar la situación de la familia.
Por tanto, hecha la explicación, pues bueno, nosotros lo que pedimos y exigimos es
que se anule esta subida desproporcionada de un bien que tendría que ser público,
como el agua, y se congelasen las tarifas para el año próximo.

…/…

145

SRA. ALCALDESSA
Sí, antes de darle la palabra al Sr. Esteve, un dato para que usted lo tenga claro, el
paro en Hospitalet es un 16%, no es un 20%, no, no, hombre, del 16 al 20, si a usted
le parece que el 16% es casi un 20%, pues vale, pues diga usted lo que considere,
pero tenga claro que el paro es de un 16%, cuando en Cataluña es un 19% y cuando
en Hospitalet es una de las ciudades que tiene el paro más bajo comparativamente
con el resto de ciudades del área metropolitana y de su tamaño. Lo digo, porque esto
de los rumores y de los estereotipos, hombre, no seamos nosotros los primeros en
ponerlo en marcha. Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa per desmuntar tòpics des de l’Alcaldia també. En tot cas,
comentar-li al Sr. Ordóñez que votarem contràriament a la moció, perquè òbviament
no compartim mocions personalment amb Plataforma per Catalunya, tot i que és cert
que aquest grup municipal, la seva representació a l’Àrea Metropolitana, va votar en
contra de la pujada de l’aigua, del preu de l’aigua, per tant, podríem compartir una
part del text, però com ja és públic i després se’ns acusa de sectaris, doncs no
deixarem aquesta tradició de votar en contra de totes les mocions de Plataforma per
Catalunya, encara que puguem compartir mínimament algun dels aspectes. Gràcies.

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

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. L’impacte del rebut de l’aigua que percep l’usuari, en tots els
conceptes, en un consum mig de 3.000 litres/habitant/dia, representa un augment del
rebut del consum de l’aigua, un augment de preu de 0,48 cèntims d’euro. Es creen
per aquest tema, no estem d’acord amb les pujades, però les pujades si s’han de fer,
s’han de fer, es creen una sèrie d’actuacions i programes per fer front a les famílies i
persones més vulnerables.
Primer es crea la tarifació social, es va implantar l’1 de gener de 2014, el número de
famílies que durant tot l’any 2014 van poder gaudir d’aquesta tarificació, fou de 6.780
famílies. Es crea el programa contra la pobresa energètica, dotada amb 5 milions
d’euros. Es crea el protocol per evitar talls d’aigua, quan un ciutadà està en una
situació econòmica molt desfavorable, s’activa un protocol perquè durant l’any 2014
siguin disminuïts els talls fins a un 22%, tenint en compte que els talls es fan més en
locals que no pas en habitatges, els talls que s’han fet.
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Es crea un fons de solidaritat, té com objectiu facilitar l’accés al consum bàsic d’aigua
de les persones més vulnerables, prenent com a referència la quantitat que la OMS
estableix com a bàsica, 100 litres per habitant i dia, el fons de solidaritat ha prestat
durant l’any 2014, 28.400 ajudes, que representa un import de més d’1.600.000
persones, en aquest fons de solidaritat també es suma la Fundació AGBAR, que
també ajuda al mateix.
I, per últim, es crea un pla d’inversió imprescindible per a la millora de les
instal·lacions del cicle de l’aigua, de 38,100 milions d’euros, mitjançant el qual
s’executarà, durant l’any 2015, millores en les instal·lacions metropolitanes del cicle
integral de l’aigua, consensuades amb els ajuntaments afectats, això a part dels llocs
de treball que hi ha, es preveu generar uns 300 llocs de feina més.
El nostre vot, per tant, serà votar en contra de la seva proposta.

Essent les 22.10 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor
del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.

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

SR. DEL RÍO
Sí, votamos a favor de la moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, començar dient una cosa que explicava el Sr.
Ordóñez en la mateixa exposició que ell feia, no ho diu la moció, però sí que ho deia
en la seva exposició. L’increment del preu de la venda de l’aigua en alta, per part de
l’Agencia Catalana de l’Aigua, a través d’Aigües Ter-Llobregat, és del 4,5%, això
explica que del 2,47% que s’incrementa el rebut de l’aigua, l’1,55% pràcticament,
sigui directament imputable en aquest preu de la venda de l’aigua en alta que
l’Agencia a través d’Aigües Ter-Llobregat.
A partir d’aquí, diguéssim, podem explicar el que vulguem i a tots ens agradaria, a
nosaltres els primers, que el rebut de l’aigua, el de la llum i el del gas, baixessin pels
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usuaris i, a més a més, en aquests moments d’extrema dificultat, però la realitat és
una altra i la realitat en el punt final, en el de la distribució, el que fa aquesta empresa
mixta, tal i com vostè deia, AGBAR amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, és
distribuir un bé, el qual ha de comprar i que li han pujat el 4,5% en la seva compra de
la matèria primera, de forma que és un percentatge important del component del
preu.
De totes maneres dir-li que paral·lelament a aquest increment de preu, des de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona s’ha habilitat una línia de 5 milions d’euros, per aquest
any 2015, per a l’ajuda a la pobresa energètica, una línia a la qual ja s’han afegit les
grans distribuïdores del territori metropolità, com són Gas Natural Fenosa, Endesa i
AGBAR, les tres grans d’aigua, llum i gas s’han afegit a aquest protocol, amb
l’adhesió dels diferents ajuntaments, ja s’han realitzats diferents treballs amb els
serveis tècnics dels àmbits socials del diferents ajuntaments i l’Àrea Metropolitana,
perquè els clients de les ciutats de l’àmbit metropolità que tenen distribució amb
aquestes companyies, puguin gaudir d’ajuts que els ajudin a pagar els rebuts
d’aquests subministres durant l’any 2015.
Insisteixo, l’Àrea Metropolitana posa 5 milions d’euros que les més grans companyies
distribuïdores, Endesa, Gas Natural Fenosa i AGBAR, ja s’han acollit per cobrir
aquesta problemàtica que es pot derivar de la pobresa energètica.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, empezaremos por el final, Sr. Belver, yo, a ver, ustedes, Partido Socialista y
Convergència i Unió, fueron quienes iniciaron la subida del agua, yo no comparto sus
argumentos, no los comparto y menos…, porque además yo me acuerdo, o sea,
luego criticamos que el gobierno central suba un 0,25% sólo las pensiones,
criticamos que no haya ayudas, que no nos dé ayudas la Generalitat para ciertas
cosas, hombre, subir un 2,47%, cuando el IPC es negativo, pues no lo puedo
compartir, es que no lo puedo compartir. Y menos cuando además no sé si fueron
ustedes, a lo mejor me equivoco, o fue conjunta, cuando se presentó una moción
para garantizar el acceso a los consumos energéticos mínimos vitales a la
ciudadanía, y ahora aquí, cuando a ustedes les toca decidir sobre algo, nos suben el
precio infinitamente más que el IPC, claro, es que no nos vale que un día nos traigan
una moción garantizando eso y luego nos suban el precio, porque esa repercusión
del precio que decía el concejal de CiU, en término cuantitativo, pues puede ser
mínima para algunas personas, pero es que para otras cualquier céntimo, cualquier
euro que tengan de gasto de más, les supone mucho. Por tanto, Sr. Belver, no
compartimos ese argumento.
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Lógicamente, entendemos también el voto de CiU, claro, si el tema aquí al final lo que
se está notando con todo esto, pues bueno, son los efectos del camino hacia la
privatización de facto de la Agencia Catalana del Agua y de la Agencia del TerLlobregat, una cosa que ustedes además en este Pleno negaron que se sentirían
estos efectos, cuando se debatió esta moción, pues bueno, lógicamente cuando dos
empresas así se pelean por una concesión del agua, pues es lógicamente, porque
tiene una gran posibilidad de privatizarse completamente.
Sobre Iniciativa, pues bueno, la verdad es que sí, no vamos a hablar del sectarismo
de ustedes hacia nuestras mociones, pero bueno, quizás a lo mejor más que por
sectarismo, quizás es que ustedes no han votado a favor porque, claro, teniendo a
esos exaltos cargos de la Conselleria de Mediambient, que tenían ustedes,
investigados por antifraude, como el Sr. B., el Sr. P., la Sra. R., pues claro, lo rápido
que esta gente encontró vinculaciones laborales con AGBAR, al dejar sus cargos
públicos relacionados, entre otros temas, con la gestión del agua, pues realmente
creemos que es por eso, pues para tapar a los suyos que hicieron estas cosas, como
rápidamente se colocaron en puestecitos a cobrar buenos sueldos, a través de la
gestión del agua.
Pero bueno, miren, la diferencia básica, aparte de mil diferencias entre ustedes y
nosotros, es que como nosotros no tenemos la mentalidad tan cerrada, mire, le voy a
felicitar a su grupo, porque votaron en contra de la subida del agua, le felicito además
públicamente, porque no tengo ningún tipo de complejo y felicito al PP también,
porque también votó en contra y entonces, para que vea que nosotros no somos
como ustedes, pues podemos apoyar perfectamente las cosas que nos parecen bien
y que haga su grupo o su concejal, aunque no compartamos nada con él.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, si no hem acabat les mocions i
passaríem al punt de precs i preguntes.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 24 i 25; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 24.- DE CONDEMNA A L’ATEMPTAT TERRORISTA ISLAMISTA DEL
PASSAT 7 DE GENER I D’ADHESIÓ AL DIA EUROPEU EN RECORD DE LES
VÍCTIMES DEL TERRORISME.
(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

MOCIÓ 25.- CONTRA LA SUBIDA DEL 2,47 % DEL PRECIO DE LA TARIFA DEL
AGUA APROBADO POR EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Ha estat
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rebutjada amb 17 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. Clar, Monrós i Pérez; i
dels representant d’ICV-EUiA, Sr. 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. Ordóñez 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 51396, de 11 de desembre de 2014, 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 51396 i data 11/12/2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en
el Ple del dia 19 de desembre de 2014, en relació a la problemàtica de lladrucs de
gossos a l’entorn de l’Hospital de Bellvitge i de la que vàrem demanar un
ajornament, dir-vos què:
-

L’ajuntament té constància que hi ha lladrucs de gossos.

- Es realitzen les tasques pròpies d’un estabulari donat que al lloc indicat
s’ubica “l’Estabulari Campus Bellvitge”, el qual disposa de llicència municipal i es
troba donat d’alta al Registre corresponent de la Generalitat de Catalunya. Els
animals es senten bordar ja que disposen d’un pati exterior destinat a zona de
lleure.
Atentament,”
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 49694, de 28 de novembre de 2014, 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,

…/…

150

Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 49694 i de data 28/11/2014 i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el Ple Ordinari
que es va celebrar el passat dia 19/12/2014 i de la que es va demanar ajornament
en relació a: “.Atès que arrel de les denuncies dels veïns de la Plaça de Camilo
José Cela, ocasionades per les greus molèsties que provocaven els joves que
juguen a pilota.....”
Resposta:
L’Ajuntament no ha retirar la senyal de “prohibit jugar a pilota”, tal com es pot
comprovar a les fotografies adjuntes realitzades a data de gener 2015, en tot cas
possiblement si no hi era a data de la realització d’aquesta pregunta, ja estava
feta la incidència corresponent i gestions oportunes i s’ha tornat a col·locar.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 49695, de 28 de novembre de 2014, 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 49695 i de data 28/11/2014 i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el Ple Ordinari
que es va celebrar el passat dia 19/12/2014 i de la que es va demanar ajornament
en relació a: “.Atès que el veïnat del carrer Badalona.”
Resposta:
Informar-vos que aquest servei es coneixedor de les queixes respecte al carrer
Badalona, i concretament el Parc de les Palmeres.
Que amb motiu d’aquestes i per reforçar, s’hi ha assignat un servei de vigilància
periòdic per part de les unitats de G.U. per pal•liar aquesta situació.
En el darrer any, en varies ocasions s’ha localitzat a joves fent us de la pista de
Basket i jugant al ping-pong provocant aldarull fora d’horari. S’ha advertit.
En altres ocasions en que ha estat requerida la G.U. s’ha localitzat a grup de
joves que estaven parlant, no s’ha pogut comprovar que consumien ni alcohol ni
altres substancies.
Es mantindrà la vigilància per corregir qualsevol comportament incívic.”
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•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 49697, de 28 de novembre de 2014, 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 49697 i de data 28/11/2014 i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el Ple Ordinari
que es va celebrar el passat dia 19/12/2014 i de la que es va demanar ajornament
en relació a: “.Atès que en el Ple del 19 de maig es va preguntar si l’equip de
govern coneixia l’existencia de venedors ambulants de flors i plantes al carrer de
la ciutat , concretament, a la Rb.Just Oliveras.”
Resposta:
Al darrer ple de maig de 2014 aquest servei va donar contestació respecte aquest
tema amb la següent informació.
En el darrer any la Guardia Urbana ha rebut set trucades denunciant la venda
il·legal de plantes i flors a la Rambla Just Oliveras, de les quals no s’han pogut
comprovar en sis ocasions ja que quan ha arribat la patrulla al lloc especificat ja
no hi havia ningú. En una s’ha fet advertiment i la persona ha marxat.
La Guardia Urbana es coneixedora a traves d’aquestes trucades de la venda
il·legal de plantes al carrer, però en la majoria de les ocasions a l’arribada dels
dispositius la persona ha desaparegut i no es pot realitzar la denúncia, en molts
casos abandonen el material al carrer i desapareixen.
En el cas de poder agafar a la persona “in fraganti” es decomissa el material i es
procedeix a sancionar.
En el transcurs del darrer any s’han rebut a la ciutat un total 43 trucades respecte
aquest tema, de les quals 26 no ha estat possible comprovar-les per que ja no hi
eren.
En 7 casos s’ha rebut trucada i les persones en qüestió tenien permís de venda
de flors (coincideix amb la festa de Sant Jordi)
En dos casos s’ha realitzar advertiment per part de l’agent i en 8 ocasiones s’ha
obert expedients sancionadors amb una multa de 300 €.
Des de aleshores, i des de 1 de juny de 2014 s’han rebut 83 trucades
relacionades amb venda ambulant de productes no alimentaris, a tota la ciutat, en
les qual s’inclou la venda de flors.

…/…

152

D’aquestes 83, 1 trucada a estat per temes de venda de flors a la Rambla Just
Oliveras.
Des de ja fa temps aquest lloc es un punt de vigilància continu, ja que aquest
servei es coneixedor de les queixes dels comerciants de la zona.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 49700, de 28 de novembre de 2014, consta a la Secretaria
General còpia de les respostes per escrit, efectuades pel Tinent d’Alcalde de
l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, i pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diuen:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 49700 i de data 28/11/2014 i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el Ple Ordinari
que es va celebrar el passat dia 19/12/2014 i de la que es va demanar ajornament
en relació a: “.Demanem accions de control i de vigilància per tal d’eradicar les
pràctiques incíviques que es viuen en aqueta zona i que provoquen queixes ....”
Resposta:
Informar-vos que la zona compresa entre els carrers Holanda, Rafael de
Campalans i Ronda de la Torrassa estan inclosos dintre de la vigilància de les
diferents patrulles de la zona, i que qualsevol acció incívica que es detecta i es
pot comprovar es denunciada.
Ben atentament,”
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 49.700 i data 28 de novembre de 2014, que s’havia de
contestar en el Ple Ordinari del dia 19 de desembre de 2014, en relació amb la
neteja dels carrers de la zona compresa entre Rafael de Campalans, Holanda,
Ronda de la Torrassa i altres carrers limítrofs, i de la qual us vaig sol•licitar
pròrroga, us comunico que estem redimensionant els serveis de neteja que s’hi
realitzen.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 49701, de 28 de novembre de 2014, 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 49701 i de data 28/11/2014 i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el Ple Ordinari
que es va celebrar el passat dia 19/12/2014 i de la que es va demanar ajornament
en relació a: “.Atès que al parc situat a la plaça del Vidre, del barri de la Torrassa,
existeix un problema d’incivisme important que perjudica la bona convivència. Vist
que aquest problema ve provocat per l’actitud irresponsable i incívica dels
propietaris dels gossos que deixant que es passegin sense corretja per el parc Te
constància l’equip de govern d’aquests problema de ....Quines son les mesures
que es pensen dur a terme...”
Resposta:
Informar-vos que entre el G. Urbana i el servei d’atenció al ciutadà s’han rebut
tres trucades durant el 2014 respecte al tema d’incivisme per gossos a la plaça
del Vidre, les quals han estat ateses i s’ha assignat el servei corresponent. No ha
estat possible comprovar els fets a l’arribada dels agents a l’emplaçament.
Cal remarcar que des de ja fa temps aquesta plaça es punt de vigilància continu
per les patrulles de la Guardia Urbana en diferents horaris, i durant aquesta no
s’ha donat cap incident d’aquest tipus. Arrel d’una de les trucades realitzades al
novembre de 2014 on el requirent orienta sobre els horaris de mes afluència del
gossos, es passa avis al servei corresponent. No s’han rebut mes trucades.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 50412, de 28 de novembre de 2014, 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 50412 i de data 04/12/2015 i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el Ple Ordinari
que es va celebrar el passat dia 19/12/2014 i de la que es va demanar ajornament
en relació a: “Atès que fa, aproximadament, dues setmanes es va produir un
altercat a l’entorn de l’Institut d’Eugeni d’Ors, concretament a la plaça dels jardins
de la Sènia (entre els carrers de la Creu Roja i Mont) ”
Resposta:
El dia 10/11/14 va succeir un altercat entre joves a la sortida de l’horari escolar,
de l’IES Eugeni d’Ors. El fet rellevant va estar que un jove va exhibir una pistola
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de joguina, causant aldarull, aquest va ser localitzat i trasllada a les dependencies
policial, on va estar lliurat als seus familiars.
Els agents tutors han mantingut reunions periòdiques amb els responsables del
centre.
S’ha efectuat vigilància policial a la sortida dels alumnes de l’IES, així com els
voltants. Aquesta vigilància de mossos i Guardia urbana, es coordina, intensifica o
disminueix en funció de la problemàtica detectada. I del seguiment que es realitza
tant en l’Eugeni d'Ors, com a la resta de centres escolars d’aquella zona es
realitzen els serveis coordinats amb mossos d’Esquadra.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 50416, de 28 de novembre de 2014, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de
l’Àrea de 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 50416 i data 04/12/2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en
el Ple del dia 19 de desembre de 2014, en relació a la problemàtica de
rosegadors al barri del Gornal, i de la que vàrem demanar un ajornament, dir-vos
què:
1.- Envers la pregunta: Quantes queixes s’han rebut durant el període estival per
aquest problema?
Durant el període estival (Juliol – Setembre) s’han rebut:
a. Queixes per rosegadors a tot el municipi: 89
b. Queixes per rosegadors al Districte 6: 20
c. Queixes per rosegadors sobre la zona de Can Trias, Joncs, Aprestadora,
Herreros i Juan de Juanes: 2
2.- Envers la pregunta: Hi ha hagut un augment de les queixes respecte el mateix
període de l’any passat?
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COMPARACIÓ 2014-2013 (%)
II
III
IV
V
VI

DISTRICTE
I
TRACTAMENTS
REALITZATS
PER L'EMPRESA CONTRACTADA
24,4
-8,3
I AUTORITZADA A VIA PÚBLICA I
EDIFICIS MUNICIPALS
Nº DE TRACTAMENTS
100,0 20,0
DE DESRATITZACIÓ
Nº DE TRACTAMENTS
-3,0 -28,6
DE DESINSECTACIÓ

Promig

57,1

14,3

-38,7

-3,8

7,5

80,0

12,5

-36,4

54,5

38,4

36,4

16,7

-40,0

-46,7

-10,9

3.- Envers la pregunta: Té constància l’ajuntament d’un augment de rosegadors
en aquesta zona?
L’Ajuntament té constància de l’augment de rosegadors en aquesta zona i al
municipi en general.
D’una banda, tenim coneixement, gràcies al seguiment que es realitza mitjançant
al disseny del programa de desratització planificat, que realitza desratitzacions
especial de manera trimestral als mesos d’Abril, Agost i Desembre i a més a més,
control mensual de 105 punts distribuïts pels diferents districtes que serveixen
d’indicador de l’estat actual de la xarxa de clavegueram quan a la presència de
rosegadors en una zona.
D’altra banda, pel número de denúncies que hem rebut mitjançant, els diferents
recursos de que disposa l’ajuntament: telèfon, TIC, email, regidories, etc.

4- Envers la pregunta: Cada quant es realitzen inspeccions de plagues per
rosegadors a la ciutat?
Tal i com està exposat a la pregunta anterior, el programa de plagues disposa de
diferents vies d’inspecció.
•

Per part de l’empresa de plagues, SIGEAM:
o
MENSUAL: Control de 35 esquers per rosegadors a diversos punts
ubicats entre els diferents districtes i control de 53 instal•lacions municipals
o
TRIMESTRAL: Control de 210 instal•lacions municipals (contant les
que es fan de manera mensual)
Programa de desratització especial que realitza tractament de manera
trimestral diferents zones de cada districte (Abril, Agost i Desembre)

• Per part dels tècnics municipals: Inspecció de cada una de les queixes o
avisos que es reben en aquest Negociat.
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5- Envers la pregunta: Quan es va fer la darrera inspecció?
El carrer Can Trias que està definit com un carrer amb Molt Alt Risc de presència
de rosegadors dins del pla especial de desratitzacions, ha sigut desratitzat en la
seva totalitat durant aquest mes de desembre de 2014, seguint amb el programa
establert.

6- Envers la pregunta: S’ha realitzat alguna actuació al respecte?
Respost a la pregunta 4 i 5.

7- Envers la pregunta: Si és que sí, com es pensa actuar per solucionar-ho?
Respost a la pregunta 4 i 5.

8- Envers la pregunta: Quines mesures es pensen portar a terme?
Respost a la pregunta 4 i 5.

9- Envers la pregunta: Quan es posaran en marxa aquestes mesures?
Respost a la pregunta 4 i 5.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 50417, de 28 de novembre de 2014, 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 50417 i data 04/12/2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en
el Ple del dia 19 de desembre de 2014, en relació a la problemàtica de paneroles
als carrers Teide, Florida i Av. Electricitat al clavegueram, i de la que vàrem
demanar ajornament, dir-vos què s’ha pogut constatar, (amb les dades
consultades fins el final del 3er trimestre) que de forma contrària al que exposa la
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pregunta, hi ha hagut una disminució evident de les queixes ciutadanes per la
presència de paneroles durant aquest any 2014 en un 5%, aproximadament.
Sobre les incidències concretes als carrers anomenats, es pot confirmar (fins el
final del 3er trimestre de l’any 2014) el següent:
•

Av/Electricitat:
o
Un expedient obert per la presència de paneroles al clavegueram, tot i
que davant del denunciant es constata la baixa incidència en aquest punt.
o
Un segon expedient obert per la presència de blatella germànica a la
comunitat de veïns.

•

c/Teide:
o
Expedient per un cas d’insalubritat i blatella germànica a la comunitat.
o
Inspecció del clavegueram però sense activitat confirmada en el punt
denunciat.

•

c/Florida:
o

Dos desinsectacions realitzades entre els mesos de juliol i agost.

Per altra banda, també cal aclarir un aspecte tècnic sobre les diferents paneroles.
Es tracta, pràcticament de dos espècies:
•
•

Panerola Alemanya (Blatella germànica)
Panerola Americana (Periplaneta americana)

Aquests insectes poden ocupar diferents espais: llars, comerços, indústries,
clavegueres, etc. es poden instal•lar als llocs on troben fàcilment aliment (restes,
brutícia), aigua (necessiten poca) i refugi (són suficients petites escletxes).
Les característiques biològiques de cada espècie fan que en condicions de falta
de neteja i higiene els podem trobar a determinats espais:
• La panerola alemanya, a llocs calents i humits: a la cuina, al lavabo,
amagades entre rajoles i a escletxes tan petites com 5 mm.
• La panerola americana també cerca llocs ombrívols i humits. Es troba
freqüentment als edificis comercials: restaurants, forns, grans establiments on es
manipulin aliments, i sobretot al clavegueram.
1 – Envers la primera pregunta: Quines mesures pensa dur a terme l’equip de
govern per solucionar, el problema ocasionat per la presència d’escarabats al
clavegueram d’aquesta zona?
L’Ajuntament disposa d’un programa específic de control integral de plagues
urbanes i dins d’aquest existeix definit un pla especial de desinsectació pels
mesos d’estiu, que és l’època on es troba més presència de paneroles.
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En aquest pla estan descrits els carrers més sensibles a l’aparició de paneroles;
segons l’històric de les bases de dades, i a partir d’aquí es realitza una
desinsectació d’aquests carrers, hagin o no, queixes ciutadanes.
Per suposat, també s’atén de manera immediata tota sol•licitud ciutadana: es
realitza una prospecció per part de tècnics municipals i segons el resultat, la
conseqüent desinsectació per part de l’empresa de plagues subcontractada per
aquest ajuntament.
Durant l’any, a més a més, es realitza:
• Mensualment: Control de 35 registres de clavegueram a diversos punts
ubicats entre els diferents districte i control de 53 instal•lacions municipals.
• Trimestralment: Control de 210 instal•lacions municipals (contant les que es
fan de manera mensual)

2 -Envers la segona pregunta: S’ha detectat aquest problema a altres zones de la
ciutat?
• Quant a les paneroles detectades a via pública, tal com ja hem avançat, i, tot i
que, en alguns districtes si que ha augmentat, els tractaments de desinsectació, a
nivell general, han disminuït les queixes per paneroles a via pública.
• Quant a la presència de paneroles a dins dels domicilis del ciutadans, aquest
Ajuntament coneix la problemàtica, ja que quan un veí ens comunica que el
problema està al seu domicili o inclús a la seva comunitat, i està provocat per la
comunitat o d’altre veí o veïns aliens, al seu habitatge s’obre un expedient i es
realitza una visita d’inspecció a l’edifici per valorar la situació, i fer el requeriment
adient si cal.
Aquest tipus de problemàtiques a l’interior de domicilis, degut a paneroles, si que
ha anat en augment en el darrer any, i en la majoria dels casos son causades per
problemàtica social dins del habitatges o de les comunitats de veïns. Recordant
l’aspecte tècnic abans mencionat, en la majoria d’aquests casos la infestació dels
domicilis es realitzada per Blatella germànica que és una panerola que només es
troba en l’àmbit domèstic.
En aquest casos es fa esment i es requereix al titulars o responsables,del que
exposa l l’Ordenança del Civisme i la Convivència de l’Hospitalet de Llobregat,
sobre tal respecte:
“Les persones propietàries de béns immobles i, subsidiàriament, les persones
usuàries, seran les responsables del seu manteniment en condicions adequades
d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic”. (art. 71.2)
“Correspon a les persones propietàries i/o llogaters, si escau, netejar els
passatges particulars, les galeries comercials, els patis interiors privats d’illes de
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cases, els solars i/o immobles, els espais lliures particulars, les galeries
comercials i similars, així com els espais comunitaris de titularitat privada i ús
públic. En cas de copropietat dels esmentats elements, la responsabilitat de
netejar correspon solidàriament a totes les persones titulars” (art. 91.4)
Es per tant, responsabilitat dels particulars el control de plagues dins dels
domicilis. Des del Negociat de Salut Ambiental es realitzen les visites per tal
identificar les plagues, realitzar prospecció del clavegueram exterior i assessorar
als ciutadans sobre les accions i mesures que poden prendre per tal d’evitar o
eliminar la plaga, i si hi ha una afectació a tercers s’efectua el corresponent
informe i/o acta d’inspecció, amb el conseqüent requeriment i termini per a
l’adopció de les mesures correctores adients.

3 -Envers la tercera pregunta: Quines són les accions de control que es duen a
terme per tal d’evitar l’aparició d’aquests tipus d’insectes?
En qualsevol cas cal indicar que els criteris tècnics i científics contra la presència
de plagues passen per les accions de lluita integrada, la qual cosa vol dir que no
només cal fer aplicació de productes plaguicides, si no que a més cal la neteja
viària, la neteja del clavegueram, el civisme ciutadà, el manteniment de les
infraestructures públiques, mobiliari urbà, clavegueram , arquetes, etc., sinó es fa
així no són eficients el tractaments plaguicides en l’espai públic. Iguals criteris són
vàlids per als espais de titularitat privada, que com ha quedat reflectit, són
competència -quant a la lluita contra la presència de plagues- dels seus titulars.
En aquest sentit també la detecció de focus de plagues en zones, locals, solars,
naus abandonades, habitatges, jardinets privats, etc. que poden afectar a l’espai
públic, o a tercers; també són objecte de vigilància i inspecció, i per tant quant es
detecten aquestes situacions, s’efectua el corresponent requeriment per l’adopció
de les mesures correctores.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 50419, de 28 de novembre de 2014, 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 50419 i de data 04/12/2014 i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el Ple Ordinari
que es va celebrar el passat dia 19/12/2014 i de la que es va demanar ajornament
en relació a: “ Atès que en el diari on-line ”Economia Digital” va publicar el passat
dia 25 de novembre una notícia titulada “ Un informe policial alerta sobre
l’extrema perillositat de la facció violenta que ara controla els Latin Kings”
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Resposta:
Amb totes les reserves del cas, quan sembla que un tema com aquest està
controlat sorgeix un fet aïllat i pot canviar enormement la percepció del cas. En
aquest moment la informació que disposem i el que s’hi observa al carrer és que
a nivell de ciutat la situació està relativament tranqui-la, amb poca visualització a
nivell de ciutat. Si bé sí és cert que en els últims mesos han hagut intervencions
amb persones de l’Hospitalet en altres ciutats, com a Barcelona no fa molt.
Hi ha un seguiment continuat d’aquest tema, conjuntament amb Mossos
d’Esquadra que disposa d’una unitat especialitzada pel tractament d’aquests
grups i són els que tenen les competències específiques d’investigació.
La notícia fa referència a un suposat informe de Mossos d’Esquadra i
possiblement elaborat per la unitat abans esmentada. Nosaltres no hem tingut
accés a cap informe en els últims mesos que pugui o no corroborar aquesta
noticia.
Ben atentament,”
PLATAFORMA PER CATALUNYA
•

En relació amb la pregunta verbal formulada en el Ple de 25 de novembre de
2014 pel portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, Sr. Ordóñez,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data
25/11/2014 i número de registre d’alcaldia 1871 i segons el que disposa l’article
55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a ” sobre el distrito de la Florida,
preguntar si ha habido algun tipo de incremento de algun tipo de conflicto o de
peleas en la calle, porque varios vecinos.....”us informo el següent:
Resposta:
Que respecto a la pregunta sobre peleas en el barrio la Florida no se tiene
constancia de ningún incremento, incluso ha descendido, el año 2013 de
septiembre a diciembre tuvieron lugar 26 incidencias por este concepto, y durante
el 2014 constan 22 , lo que supone un descenso en el mismo periodo de tiempo.
Informar que este punto esta dentro del servicio de vigilancia continuo de G.
Urbana que realizan los diferentes turnos.
Respecto a peleas concretamente en el parque de Las Planas, durante el 2014 la
última pelea que se tiene constancia fue el 10/08/14, no localizando las partes

…/…

161

una vez personadas las unidades, des de aquel momento no constan mas
incidentes de este tipo.
Ben atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.

Per part dels regidors del Grup Polític del Partit Popular, d’acord amb el que disposa
l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 8
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 16 i 19 de
desembre de 2014 i 9 i 15 de gener de 2015 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm.51927 de 16 de desembre de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 19 de Diciembre de 2014.
En el Plan Local de Seguridad de L’Hospitalet 2014-2017 se incluyen una serie de
acciones en las que figuran indicadores.
Este Regidor solicita conocer cada uno de los indicadores incluidos en cada una de
las acciones del Plan.”

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 vàreu presentar en el Registre General d’entrada amb
numero 51927 i de data 16/12/2014 i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el Ple Ordinari que es va
celebrar el darrer dia 19/12/2014 i de la que es va demanar ajornament en relació a
“.En el plan local de seguridad de l’Hospitalet 2014-2017 se incluyen una serie de
acciones en las que figuran indicadores.....”
Resposta:
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El PLSLH preveu per al millor seguiment i avaluació del PLSLH la creació d’un òrgan
permanent de treball.
La creació d’aquest òrgan permanent de treball, anomenat Grup de Treball del
PLSLH, esdevé la prioritat principal pel seguiment i avaluació del PLSLH. Segons
estableix el PLSLH, realitzarà les següents funcions:
- Tasques de dinamització i cohesió entre els diferents operadors que han
d’implementar el PLSLH
- Tasques de recopilació de dades dels diferents indicadors del Pla.
- Tasques d’informació a la Junta Local sobre el grau de compliment del Pla.
- Tasques d’auxili en la redacció de l’informe anual a presentar per la Junta
Local.
- Informar a la Junta Local de noves accions, objectius i eixos estratègics que
considerin adients per l’evolució de la convivència i la delinqüència a
L’Hospitalet.
- Totes aquelles tasques, en relació al PLSLH, que la Junta Local consideri
adients per aconseguir els objectius previstos.
En aquest sentit és aquest grup de treball qui avaluarà i definirà cada un dels
indicadors inclosos en les diverses accions, a partir de la informació que ha de enviar
cada una de les institucions i serveis responsables de les citades accions.
Aquest grup de treball esta convocat pel mes de febrer d’aquest any i a partir del
treball que faci i el informe que desenvolupi podrem saber les dades concretes
d’aquests indicadors.
Ben atentament,”

2.- RGE núm. 52679, de 19 de desembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de Enero de 2015
Recientemente hemos tenido conocimiento de una queja sindical acerca de las
limitaciones de acceso al correo personal de los agentes de la Guardia Urbana que
pueden interferir en sus labores habituales:
“Regularmente se envían por correo comunicados de interés policial sobre hechos
delictivos perpetrados en nuestra ciudad, suponemos que para tener conocimiento de
lo que pasa en nuestra ciudad además de poder colaborar en su resolución, como ya
ha pasado en más de una ocasión. Este año van ya 334 comunicados de este tipo,
lástima que la mayoría de estos comunicados no puedan ni tan siquiera ser
consultados debido a las limitaciones de acceso al correo personal impuestas por la
Jefatura”
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Por todo ello, solicitamos conocer el motivo por el que los agentes tienen estas
limitaciones a la hora de acceder a estos comunicados de interés policial.”

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 52679 i de data 19/12/2014, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 27/01/2015 en relació a: “ Recientemente hemos tenido
conocimiento de una queja sindical acerca de las limitaciones de acceso al correo
personal de los agentes de la Guardia Urbana ...”

Resposta:
Los comunicados de interés policial se hacen llegar a la plantilla de dos maneras: via
correo a cada uno de los agentes de la plantilla; y por otro lado, estan a disposición
de todos los agentes en la Sala de toma de servicio, impresos en una carpeta para tal
fin e identificada como tal, que se puede visualizar en cualquier momento.
Respecto al acceso de los agentes a su correo o uso de ordenadores, estos disponen
de ordenadores en la sala de toma de servicio para acceder a las consultas, correos
... Durante el 2014 se amplio a nueve ordenadores ya que anteriormente solo se
disponia de 5. La única limitación que tienen es solicitarlo al Sargento Jefe de
Servicio, el cual comprobando la disponibilidad de las tareas a realizar en la calle,
facilita el que este acceso se haga a una hora u otra.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 52812, de 19 de desembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de Enero de 2015.
Atendiendo que hay una bonificación en el IBI para las familias numerosas
solicitamos conocer a cuantas familias se les ha aplicado esta bonificación en los
ejercicios 2013 y 2014.”
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En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 52812 i data 19 de desembre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 de gener de 2015, en relació a:
“Atendiendo que hay una bonificación en el IBI para las familias numerosas
solicitamos conocer a cuantas familias se les ha aplicado esta bonificación en los
ejercicios 2013 y 2014.”
El número de famílies nombroses que van ser bonificades de la quota de l’Impost de
bens immobles van ser de 1.013 durant l’any 2013 i 1.026 durant l’any 2014.
Cordialment,”
4.- RGE núm. 1000, de 9 de gener de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de Enero de 2015
En la prensa del día 23/12/14 (Expansión, El País) se da la noticia de una multa de
500.000 € impuesta al Ayuntamiento de l’Hospitalet por parte de la Autoridad
Catalana de la Competencia por restricciones a la libertad de los consumidores en la
elección de la empresa de servicios funerarios.
En dicha resolución se ordena al Ayuntamiento que comunique a todos los centros
hospitalarios que el servicio de retirada y traslado de cadáveres puede ser prestado
por cualquier empresa.
Por todo ello, solicitamos conocer si por parte de este Ayuntamiento se han dado las
indicaciones oportunas a los centros hospitalarios de la ciudad para cumplimentar
esta resolución.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 1.000 i data 9 de gener de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de gener de 2015, en relació amb la notícia
d’una multa imposada a l’Ajuntament de l’H per restriccions a la llibertat dels
consumidors en l’elecció de l’empresa de serveis funeraris, us comunico que no
estem d’acord amb aquesta resolució i presentarem recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
5.- RGE núm. 1002, 9 de gener de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de Enero de 2015.
En la liquidación económica presentada por la Sociedad Municipal La Farga,
correspondiente al servicio de control de los estacionamientos vigilados o con control
horario de zona azul y zona verde del ejercicio 2013, aprobada por la J.G.L. de
19/12/14, se consignan unos ingresos de 732.199,96€ y unos gastos de 699.490€. Es
decir, un saldo favorable de 32.709,49 €.
Asimismo y por lo que respecta al servicio de retirada de vehículos (grúa), se da un
resultado positivo de 13.417,91€ (ingresos 1.182.800,04 € - gastos 1.169.382,13 €).
Atendiendo que el art. 24.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TR LRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, dispone que «… el importe de las tasas por la prestación de un servicio o
por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o
previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la
prestación recibida».
Por todo ello, solicitamos conocer si por parte de este Ayuntamiento se van a reducir
las correspondientes tasas para adecuarlas al coste real del servicio.”

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 1002 i data 9 de gener de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 27 de gener de 2015, en relació a:
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“En la liquidación económica presentada por la Sociedad Municipal La Farga,
correspondiente al servicio de control de los estacionamientos vigilados o con control
horario de zona azul y zona verde del ejercicio 2013, aprobada por la J.G.L. de
19/12/14, se consignan unos ingresos de 732.199.96€y unos gastos de 699.490€. Es
decir, un saldo favorable de 32.709,49€.
Asimismo y por lo que respecto al servicio de retirada de vehículos (grúa), se da un
resultado positivo de 13.417,91€ (ingresos 1.182.800,4€ - gastos 1.169382,13€).
…./….
Por todo ello, solicitamos conocer si por parte de este Ayuntamiento se van a reducir
las correspondientes tasas para adecuarlas al coste real del servicio.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
6.- RGE núm. 1101, de 9 de gener de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de Enero de 2015.
En el número 48 de la calle Rosa de Alejandría una entidad bancaria ha tapiado las
ventanas que dan a la calle con ladrillos, esto provoca un notable impacto estético y
genera dudas acerca de la seguridad para las personas que transitan por la calle por
el riesgo de un eventual desprendimiento de algún ladrillo.
Por todo ello solicitamos conocer si se va a instar a la entidad propietaria de esta
vivienda a quitar los ladrillos de las ventanas.”

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 1.101 i data 9 de gener de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de gener de 2015, en relació amb el tapiat
de les finestres d’una entitat bancària al c. Rosa de Alejandría, 48, us comunico que
hem contactat amb la propietat i trauran el tapiat de les finestres.”
7.- RGE núm. 1104, de 9 de gener de 2015.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de Enero de 2015.
Solicitamos conocer:
1. Si hay algún tipo de estimación de viviendas vacías en l'Hospitalet, en caso
afirmativo solicitamos saber el número.
2. El número de pisos cedidos por las entidades bancarias para alquiler social.
3. Si se ha aplicado alguna sanción a alguna entidad bancaria por mantener una
vivienda vacía.”

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 1.104 i data 9 de gener de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de gener de 2015, en relació amb
habitatges buits i de lloguer social a l’Hospitalet, us comunico el següent:
1.- Respecte a l’estimació d’habitatges buits dir-vos que a la ciutat hi ha un total de 39
habitatges que corresponen a l’Agència Catalana d’Habitatge, de les quals 12 seran
adjudicades a través de fons social i 27 estan en procés d’adjudicació.
Respecte al coneixement sobre habitatges buits de propietat privada, no tenim cap
informació fidedigna.
2.- El nombre d’habitatges cedits per les entitats bancàries a preu de lloguer social és
de 76.
3.- En aquests moments no s’ha aplicat cap sanció ja que s’ha apostat per la
mediació amb les entitats la qual cosa està donant bons resultats.”
8.- RGE núm. 2543, de 15 de gener de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de Enero de 2015.
Vecinos de la calle Molinés se han dirigido a este grupo político preocupados por la
limpieza de dicha calle y por las escaleras que conectan con calle Xipreret, realizada
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una visita a la zona (día 15/01/15 a las 12 horas) hemos podido observar como las
tres papeleras están llenas de basura y como las luces que iluminan la escalera están
rotas y fuera de servicio.
Por todo ello, solicitamos conocer cuál es la previsión de arreglo y puesta en
funcionamiento de dichas luces, asimismo solicitamos conocer si se va a instar a los
servicios de limpieza a que tengan especial cuidado en vaciar las papeleras.

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 2.543 i data 15 de gener de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de gener de 2015, en relació amb la
preocupació del s veïns del c. Molinés per les papereres plenes d’escombraries i els
llums trencats, us comunico que, respecte a la il•luminació, aquesta compleix amb els
criteris que utilitzem en d’altres espais similars ja que els llums només il•luminen les
escales per garantir las visualització d’aquestes.
S’està valorant la possibilitat de canviar els materials d’aquests fanal per d’altres més
resistents.”
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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
9 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 16 de
desembre de 2014 i 13, 14 i 19 de gener de 2015 i, per tant, amb més de 6 dies
hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 52083, de 16 de desembre de 2014.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011 , presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 27-1-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el ple municipal celebrat el 27 de maig de 2014 es va aprovar una moció
de CiU on es demanava “estudiar abans de finals d’any quines incidències tindria la
modificació de l’Ordenança Municipal sobre Establiments de Concurrència Publica, si
es permetés als establiments que actualment tenen una autorització d’activitat amb
complement de degustació poder posar terrasses al carrer, i els seus efectes sobre
les activitats que en l’actualitat tenen opció d’instal·lació de vetlladors i donar a
conèixer el resultat d’aquest estudi als grups que conformen aquest consistori”.
Vist que ja queden pocs dies per finalitzar l’any però encara no tenim informació
sobre la realització d’aquest estudi.
Atès que entenem que és un tema prioritari doncs parlem de la viabilitat econòmica
de molts negocis de la nostra ciutat.
PREGUNTA
S’ha dut a terme l’estudi per tal d’estudiar les conseqüències i/o efectes derivats del
fet que els establiments que tenen servei de degustació puguin posar terrasses al
carrer?
Si és que si, quines són les conseqüències d’aquest estudi? Demanem informació
detallada al respecte.
Si és que no, per quin motiu no s’ha dut a terme? Quan es pensa fer?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 52.083 i data 16 de desembre de 2014, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de gener de 2015, en relació amb si
s’ha fet l’estudi sobre les incidències i/o efectes derivats del fet que els establiments
que tenen servei de degustació puguin posar terrasses al carrer, us comunico el
següent:
A dia d’avui, i una vegada elaborat el llistat dels establiments afectats, s’està avaluant
la possible repercussió que pot tenir aquesta autorització a la via pública, respecte als
altres establiments que per la seva llicència ja la tnen, per tal d’evitar greuges
comparatius.
Per tant, un cop realitzada aquesta avaluació i, en el cas que sigui favorable, el
sistema més adequat per regularitzar la situació, seria per modificació d’ordenances
municipals o bé per creació d’una nova norma.”
2.- RGE núm. 52087, de 16 de desembre de 2014.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011 , presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 27-1-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que a la Rambla Just Oliveras hi ha alguns bars, restaurants i/o cafeteries que
tenen el seu espai destinat a la terrassa dins del propi passeig a la Rambla i l’utilitzen
per ubicar taules i cadires per a l’ús dels clients.
Atès que alguns veïns s’han queixat perquè durant els caps de setmana, alguns
establiments amplien el nombre de taules i cadires destinades a la terrassa.
Vist que el veïnat també s’ha queixat per l’augment de la brutícia i el soroll excessiu
que s’origina al voltant d’aquests espais d’oci, sobretot durant els caps de setmana,
moment en què augmenta l’activitat d’aquests espais.
PREGUNTA
Té constància l’equip de govern d’aquesta problemàtica? Quina solució es pensa
adoptar per resoldre aquest problema que incomoda als veïns?
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Quantes llicències de terrassa té concedides l’Ajuntament a la Rambla Just Oliveras?
Quin control es realitza de l’ús d’aquestes llicències?
Quantes sancions ha aplicat la Guàrdia Urbana pel mal ús de l’espai de les terrasses
darrerament?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons, Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 52087 i de data 16/12/2014, i i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 27/01/2015/ en relació a: ”Vist que a la Rambla Just
Oliveras hi ha alguns bars , restaurants i cafeteries que tenen el seu espai destinat a
la terrassa dins del propi ...”
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”

3.- RGE núm. 52090, de 16 de desembre de 2014.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011 , presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 27-1-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que la contaminació acústica, a més d’una molèstia, és una de les causes dels
trastorns del son, i pot provocar fatiga, estrès i d’altres alteracions que afecten la salut
de les persones. Fins i tot el Tribunal Constitucional, en una sentència del mes de
març del 2004, va dictaminar que “viure sense soroll és un dret fonamental”.
Atès que el passat dia 8 de desembre a les 07:00 del matí, l’equip de neteja de la
ciutat va estar netejant al Passatge de l’ Escorxador i, segons ens consta per part
d’una veïna, ho feia mitjançant un dispositiu que feia excessiu soroll.
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PREGUNTA
Existeix algun control del soroll d’aquests dispositius del servei de neteja?
Es prendrà alguna mesura perquè aquest fet que pertorba el descans dels veïns no
es torni a repetir en futures ocasions?
Hi ha alguna manera de controlar el nivell de soroll que ocasionen aquests
dispositius?
L’equip de govern fomenta la formació per tal que el personal que utilitza aquests
dispositius municipals prengui consciència que ha de realitzar la seva tasca amb el
menor impacte sonor possible?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 52.090 i data 16 de desembre de 2014, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de gener de 2015, en relació amb el
soroll que fan els dispositius del servei de neteja, us comunico que tots els vehicles i
maquinària utilitzats en el servei de neteja compleixen la normativa europea. Malgrat
això hem fet un requeriment a l’empresa per tal que pugui minimitzar els sorolls en
determinats serveis.”

4.- RGE núm. 1700, de 13 de gener de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011 , presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 27-01-2015.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que la falta de neteja, sobretot la que està provocada per l’incivisme, és un dels
principals problemes de la ciutat.
Atès que la manca de neteja afecta negativament a la imatge de la ciutat.
Vist que durant el maig del 2014 es va presentar una campanya institucional per
conscienciar als ciutadans sobre la importància de tenir una ciutat en bones
condicions.
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PREGUNTA
Un cop finalitzada la campanya de civisme, quina és la valoració per part de l’equip
de govern? S’ha aconseguit complir els objectius que s’havien establert a l’hora de
portar-la a terme? En cas afirmatiu, en voldríem un informe. En cas negatiu. Per què
es creu que no s’han assolit els objectius establerts?
En quina mesura s’ha aconseguit conscienciar els ciutadans i fer-los sentir
responsables d’aquest problema que afecta a la convivència quotidiana així com
també a la imatge de la ciutat?
S’han realitzat accions paral·leles a les escoles per tal de fomentar els valors del
civisme a les escoles? Quina és l’avaluació que se’n desprèn després d’haver portat
a terme la campanya?
Quines són les properes accions o campanyes que es pensen dur a terme per tal de
resoldre el persistent problema que representen les conductes incíviques al nostre
municipi?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 1700 i de data 13/01/2015, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 27/01/2015 en relació a: “Un cop finalitzada la campanya de civisme,
quina es la valoració per part de l’equip de govern ? S’ha aconseguit complir els
objectius que s’havien establert a l’hora de portar-la a terme...........”
Resposta:
Actualment no podem dir que estigui finalitzada, ja que es compon de varies parts ,
una de les quals va ser la importància de ser net i no embrutar.
Des de l’àrea de Convivència i Civisme es continuen realitzant activitats per a que
millori la sensibilització dels ciutadans envers aquest problema en diferents àmbits
que corresponen a les nostres competències.
D’entrada no es pot mesurar amb dades quantitatives si la campanya resulta exitosa
per si mateixa, però si podem confirmar que aquesta campanya en qüestió, lligada a
les actuacions que s’han realitzat des de la nostra àrea, en l’entorn dels espais
públics, en comunitats i properament en centres escolars estan conscienciant a la

…/…

174

ciutadania per prendre actituds mes cíviques i sobretot per denunciar amb mes
contundència els actes incívics.
Aquesta area continuarà treballant en línies d’actuació i altres campanyes de difusió
que s’aniran definint, sobre la importància del civisme dins la convivència de la nostre
ciutat.
Ben atentament,”
5.- RGE núm. 1703, de 13 de gener de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011 , presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 27-01-2015.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el passat Ple Ordinari Municipal d’abril de 2014, es va aprovar per
unanimitat la moció presentada per aquest Grup Municipal, en la qual es demana al
Govern Municipal un estudi per implantar la senyalització vial escaient als efectes
d’informar als conductors provinents tant del nus Litoral com de l’autovia de
Castelldefels, i que volen dirigir-se al recinte firal Gran Via de l’Hospitalet, de les rutes
alternatives per fer-ho evitant el coll d’ampolla i les retencions que provoca i
contribueix, en part, l’actual senyalització vial existent.
PREGUNTA
En quin punt es troba aquest estudi actualment?
Quines actuacions han estat fetes davant de les administracions titulars de les vies
per iniciar la posada en marxa de les senyalitzacions que demana la moció?
Voldríem informació al respecte.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 1.703 i data 13 de gener de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de gener de 2015, en relació amb un estudi
de senyalització vial, us comunico el següent:
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Les actuacions fetes amb d’altres administracions han estat les següents:
•
•
•
•

Acord amb el Servei Català de Transit i el Departament de Territori i Sostenibilitat per
incloure informació variable en els panells de la C-31 i C-32 per orientar el transit en
períodes Firals.
Acord amb el Departament de Territori i Sostenibilitat respecte a la modificació, ja
realitzada, de la senyalització informativa en el tronc central de la Granvia.
Instal·lació i us d’un panell d’informació variable de Transit instal·lat per l’Ajuntament a
Granvia.
Gestió intel·ligent del transit a traves del Centre de Gestió de Mobilitat, un sistema que
amb les càmeres de Transit que es van instal·lar i els sistemes d’aforament i medició
connectades al Sistema de Distribució del Tràfic Urbà, per optimitzar el Transit.”

6.- RGE núm. 2120, de 14 de gener de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011 , presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 27-01-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que els treballadors de la Guàrdia Urbana de l’ Hospitalet han manifestat la seva
sensació d’ inseguretat pel fet de trobar-se en inferioritat de condicions a l’hora
d’afrontar certs serveis conflictius.
Vist que el nombre de serveis conflictius té lloc sobretot durant els caps de setmana,
concretament els dies festius pel matí quan han d’intervenir en aldarulls ocasionats
per grups nombrosos de persones, que segons sembla tornen de passar la nit de
festa.
Atès que aquests fets s’estan repetint amb certa freqüència i segons ens han
manifestat els agents, aquest problema a hores d’ara no s’ha solucionat.
PREGUNTA
Hi ha suficients efectius per cobrir les situacions conflictives que tenen lloc a la ciutat
durant els caps de setmana?
Es cert que durant els dies festius hi ha mancança d’efectius de la guàrdia urbana?
Es pensa solucionar aquest problema de manca de seguretat del propi cos de la
Guàrdia Urbana? Si és que sí, quines mesures s’adoptaran i quan es portaran a
terme? Si és que no, per quin motiu?
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Es pensa incrementar el nombre d’efectius destinats als serveis de cap de setmana?
Si és que sí, quan es portarà a terme l’ increment d’efectius? Si és que no, per quin
motiu?
Demanem informació detallada sobre la situació de la Guàrdia Urbana a la ciutat.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 2120 i de data 14/05/2015, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 27/01/2015 en relació a: “ Atès que els treballadors de la Guardia
Urbana han manifestat la seva sensació d’inseguretat pel fet de trobar-se en
inferioritat .. hi ha suficients efectius per cobrir les situacions conflictives que tenen
lloc a la ciutat .....”
Resposta:
1.- Sí hi ha suficients efectius
2.- No es cert.
3.- No hi ha un problema de manca de seguretat, més enllà de les situacions a les
que es pot enfrontar la pròpia Guàrdia Urbana en relació a les tasques que té
encomanades.
4.- El numero d'efectius als serveis de cap de setmana ja estan reforçats a les hores,
en que es considera que per la demanda d'actuacions i per la dinàmica de vida de la
ciutat és necessari, sent aquest un numero variable, en funció no només de l'horari,
que es tracti, sinó també de l'estacionalitat de l'any i esdeveniments que es puguin
preveure amb antelació: activitats esportives, festes majors, activitats culturals, entre
d'altres. I fins i tot, aquest numero també pot variar en funció d'operatius coordinats
amb altres cossos policials de la Ciutat.
5.- Informació detallada. És tan ampli que caldria realitzar una reunió amb aquesta
area per tractar els temes que realment l'interessin més.
Ben atentament,”

7.- RGE núm. 2911, de 19 de gener de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011 , presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 27-01-15.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el ple del 28 d’octubre de 2014 es va presentar un prec-pregunta referent a
l’aparcament públic situat entre l’avinguda Vilanova, Joncs i Rambla Carmen Amaya.
Vist que a la resposta es va mencionar l’existència de material i brossa a la zona i
se’ns va informar que “s’ha posat en sobre avís per controlar el lloc i en aquests
moments és un punt de vigilància pels agents de proximitat i del districte, procurant
que es realitzi la neteja del material abandonat a la via pública, si escau.”
Atès que recentment s’han tornat a abandonar deixalles en aquest espai i no s’ha
procedit a retirar-les. (adjuntem fotografies).
PREGUNTA
Es pensa procedir a retirar les deixalles d’aquest espai públic? En cas afirmatiu quan
es pensa procedir a la retirada?
L’equip de govern té previst fer alguna mena d’actuació per evitar que la gent
segueixi llençant escombraries en aquest espai?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 2.911 i data 19 de gener de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de gener de 2015, en relació amb la brossa
a la zona d’aparcament públic situat entre l’av. Vilanova, c. Joncs i Rambla. Carmen
Amaya, us comunico que donat que aquest és un aparcament provisional, no està
contemplat un servei quotidià de neteja, malgrat això intensificarem la vigilància per
tal d’evitar l’acumulació d’escombraries.
De totes maneres, en el moment que comencin les obres del nou CAP aquest
problema desapareixerà.”
8.- RGE núm. 2913, de 19 de gener de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011 , presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 27-01-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Atès que l’Ajuntament posa a disposició dels ciutadans un servei de recollida d’arbres
de Nadal.
Vist que la recol·lecció dels mateixos es fa gràcies a la col·laboració dels ciutadans
que van deixant els arbres vells a les zones habilitades per l’Ajuntament a diferents
places de la ciutat.
Atès que les estructures que delimiten aquests espais a les places tenen una alçada
molt elevada i suposen un obstacle difícil de superar, en especial per les persones
grans tal i com es pot comprovar en la fotografia adjunta.
Vist que l’extrem inferior de les balles d’aquest espai no està a ras del terra, deixant
prou espai perquè hi puguin passar per sota els infants i hi puguin prendre mal.
PREGUNTA
S’ha contemplat afegir alguna obertura en aquestes estructures perquè els usuaris
del servei puguin accedir amb més facilitat. Si és que sí, quan es té previsió de ferho? Si és que no, per quin motiu?
Es pensa abaixar l’alçada de les balles que delimiten aquest espai per facilitar la
disposició dels arbres? Si és que sí, quan es farà? Si és que no, per quin motiu?
S’ha plantejat posar algun sistema perquè les barreres de l’espai estiguin a ras del
terra i els nens no hi puguin passar per sota? Si és que sí quan es farà? Si és que no,
per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 2.913 i data 19 de gener de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de gener de 2015, en relació amb les
estructures que delimiten els espais per a la recollida d’arbres de Nadal, us comunico
que per temes de seguretat es va considerar adient utilitzar el mateix tancament que
utilitzem en zones de jocs infantils, que compleixen amb totes les normatives de la
seguretat.”
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En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Algun prec o alguna pregunta? Si no, un, dos, tres, doncs aixequem la sessió, moltes
gràcies.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

