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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2014/11
Data: vint-i-cinc de novembre de dos mil catorze
Hora: 18.10h fins 21.35h
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
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
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per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes relacionats a
l’Ordre del Dia.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 28 D’OCTUBRE DE 2014.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 28 d’octubre de 2014, es pregunta si existeix alguna objecció i
no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Benvinguts al Ple ordinari del mes de novembre, Sra. Secretària si vol fer lectura de
l’Ordre del Dia.

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
Sí, el Sr. Esteve havia demanat la paraula prèviament.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa, una qüestió d’ordre del Ple, donat els esdeveniments fets
públics aquest matí, que afecten a l’equip de govern i al nostre grup municipal, fins
que tornem a resituar les responsabilitats dins del grup municipal, en nom d’Iniciativa
per Catalunya Verds demano a l’Alcaldessa el vot particular a tots els dictàmens i
mocions del Ple.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, doncs procediríem al posicionament del grups, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Plataforma per Catalunya es dóna per assabentat del punt
número 1 i s’absté dels punts número 2, 3 i 4.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. En nom d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa ens donem per assabentats de l’1 i votem favorablement del 2, 3 i 4.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
A favor dels dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, sí, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Evidentment ens donem per assabentats, perquè som els
que informem respecte del punt número 1, i votem favorablement al 2, 3 i el 4.

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

SR. DEL RÍO
Sí, abstenció al 2 i a favor del 3 i 4.
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SRA. ALCALDESSA
Jo, si em permeten, no és habitual que faci cap intervenció sobre els punts ordinaris,
a no ser que sigui algun punt extraordinari, em sembla que el punt primer, encara que
sigui un donar compte, doncs és un punt no habitual en el Ple, que afecta al
funcionament ordinari d’aquest Consistori i molt especialment afecta al grup de
Convergència i Unió. Imagino que avui és un dia una mica especial, que hi ha
sentiments una mica contraposats, d’alegria i de..., bé, una mica de tristor, imagino,
però això en tot cas no em correspon a mi dir-ho, però sí que volia aprofitar aquest
punt per agrair a la Sra. Borràs, que quedés constància també en l’Acta, la seva tasca
com a portaveu del grup de Convergència i Unió, que ha estat des de fa uns quants
anys, és evident que no hem tingut sempre una coincidència i que hem tingut també
les nostres discussions, però sí que voldria, en nom meu, en nom també del grup
socialista, doncs agrair la tasca de la Sra. Borràs. I també dir que penso que sempre
ha estat una persona i un comportament honest com a portaveu del seu grup, en
defensa, evidentment del que el seu grup, doncs pensava, però crec que ha posat
sempre per sobre els interessos dels ciutadans, davant dels interessos partidaris. Per
tant, Sra. Borràs, ho hem fet en petit comitè, però crec que també és d’agrair la seva
contribució en aquest Ple i així ho volia expressar.
I, per altra banda, també donar la benvinguda, en aquesta responsabilitat, al Sr.
Monrós, dir-li el mateix que li he dit en privat, sort i encert en aquesta responsabilitat i
espero que també, al igual que la seva companya, doncs utilitzi aquesta
responsabilitat que li ha atorgat el seu grup i que avui ens donem per assabentats tot
el Consistori, que també, en fi, des de la discrepància política que, evidentment, és
sana, puguem arribar a acords en benefici dels ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet
que, evidentment, és el més important.
Només volia dir aquestes paraules i, en tot cas, sí, Sra. Borràs, suposo que li he
donat peu.

SRA. BORRÀS
Sí, sí, gràcies Sra. Alcaldessa, en primer lloc agrair-li les seves paraules, molt
sincerament, ja ha vist que nosaltres no hem fet referència, ens ha fet una mica
d’angúnia tant al Sr. Jordi Monrós, com a mi mateixa, perquè una se’n va i l’altre
entra, i llavors parlar d’un mateix a vegades costa i, per tant, doncs hem dit a última
hora, deixem-ho, deixem-ho, i no diem res. Però la veritat és que, doncs ens
hem...ara parlo per mi mateixa, m’he sentit amb una doble responsabilitat, per una
banda ser la cara i l’expressió de Convergència i Unió a la ciutat de l'Hospitalet i, per
l’altra i jo crec que més important, ser la representant, com tots els meus companys,
però que sí que era la portaveu, doncs de votants de la ciutat que han fet l’opció de
votar-nos a nosaltres.
Creguin-me, em sembla que ens coneixem tots bé i és cert, han hagut discrepàncies,
però sí que hem mirat de fer-ho sempre el millor que s’ha sabut i, per part meva,
doncs he mirat de posar el màxim de coneixement, esforç i dedicació, això no ho
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dubtin, i també il·lusió, perquè a la vida és molt important fer les coses no només amb
convenciment, amb dedicació, amb esforç, amb el coneixement que un té, sinó també
posant-hi, si em permeten, alegria i il·lusió a la feina que es fa, i més quan és un
servei públic que ens el creiem d’aquesta manera. D’altre banda, també per caràcter,
doncs jo no sé fer-ho d’una altra manera, allà on em poso, doncs m’hi poso de cap,
podríem dir, i per tant, amb tots els sentits.
Però, si em permeten, avui no toca parlar de mi, sinó de la persona que pren aquesta
responsabilitat, que jo li auguro molta sort i molts encerts, perquè coneix bé la ciutat,
l’estima al màxim, segur que no podem dir més que ningú, però com a mínim igual
que el que més, viu a la ciutat i la viu i, per tant, aquesta estima, doncs fa que s’hi
dediqui i que hi posi també tota la il·lusió i l’energia. I, en aquest sentit, doncs Jordi,
com a qualsevol altre portaveu, però molt especialment pel que representes per a tots
nosaltres, que representes una forma de viure la ciutat i també el país, doncs desitjarte el màxim encert i dedicació, gràcies i bona feina.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs..., sí, Sr. Monrós, avui no sé si això és molt reglamentari, però en tot
cas, la Presidenta pot fer una mica de més i de menys.

SR. MONRÓS
Recollir de la meva companya i amiga Meritxell Borràs i de l’Alcaldessa aquests
desitjos de sort i encerts, posaré tota la meva il·lusió, esforç i empenta, perquè sigui
així possible. I també agrair a la Meritxell Borràs per tots aquests anys de dedicació
com a portaveu a la ciutat, especialment del nostre grup de Convergència i Unió, i dir
que és una doble responsabilitat ser el portaveu i alhora haver de prendre el relleu
d’una persona com ella, que és una gran política i que en aquest moment, vull dir, per
mi és molt important prendre aquest relleu. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs gràcies, i ara passaríem a la Comissió Permanent d’Espai Públic.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DEL CANVI DE
PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, AIXÍ
COM DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
PORTAVEUS.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

VIST que l’article 24 del vigent reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet (BOPB de 12 de gener de 2012), determina que la persona que ocupa el
càrrec de portaveu del grup polític serà el regidor/a que designi el seu grup en el
moment de la seva constitució, els quals podran ser variats al llarg del mandat per
mitjà d’escrit que compleixi els requisits exigits en aquest reglament i que la persona
portaveu del grup polític és membre de ple dret de la Junta de Portaveus.
ATÈS que per mitjà d’escrit de 16 de juny de 2011 es va dur a terme la declaració de
pertinença al grup polític municipal de Convergència i Unió i la designació de
Portaveu i de portaveus suplents per ordre de nomenament.
VIST l’acord del Ple de l’Ajuntament de 27 de juny de 2011, en el que es dona per
assabentat de la constitució dels grups polítics, el nomenament dels seus portaveus i
la composició de la Junta Municipal de Portaveus.
VIST que els 27 regidors que integren la corporació municipal han presentat l’escrit
que conté la declaració de la seva adscripció als grups polítics municipals coincidents
amb les candidatures presentades a les eleccions municipals que van obtenir
representació, i que conté, tanmateix, la designació dels portaveus titulars i suplents
de cadascun dels grups, de conformitat amb l’art. 50.4 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local a Catalunya
ATÈS que l’article 20 del vigent reglament orgànic del Ple disposa que la designació
dels portaveus podrà ser variada al llarg del mandat mitjançant nou escrit que s’ha de
dirigir a l’alcaldia, signat per tots els regidors elegits per la mateixa llista electoral que
s’integren en el grup i que ha de contenir la manifestació expressa de designar el
portaveu titular. D’aquest escrit s’haurà de donar compte al Ple en la primera sessió
que tingui lloc.
VISTOS l’escrit de 14 de novembre de 2014, signat pels 4 regidors que componen el
grup polític municipal de Convergència i Unió, comunicant la renuncia de l’actual
portaveu, la Sra. Meritxell Borràs i Solé i la seva substitució pel Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez i l’escrit complementari de 18 de novembre de 2014 que determina els efectes
de la substitució.

VIST l’article 26 i següents del vigent reglament orgànic del Ple, que regulen la Junta
Municipal de Portaveus i les seves normes d’organització i funcionament.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 20.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ES DONA COMPTE AL PLE:
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PRIMER.- Del canvi de portaveu titular del grup polític municipal de Convergència i
Unió, de conformitat amb l’escrit referit anteriorment, que amb efectes de 26 de
novembre de 2014 recaurà en el Regidor Sr. Jordi Monrós i Ibáñez.
SEGON.- De la designació dels portaveus titular i/o suplents del grup polític municipal
de Convergència i Unió, que són els regidors següents:
GRUP POLÍTIC DE CiU
Portaveu titular
Portaveu suplent 1

Jordi Monrós i Ibañez
Ana Isabel Clar i López

TERCER.- Donar-se per assabentat de la composició de la JUNTA MUNICIPAL DE
PORTAVEUS d'aquest Ajuntament, d’acord amb l’acte de constitució d’aquesta que
va tenir lloc el dia 22 de juny de 2011 i la modificació anterior, i queda integrada i
constituïda pels membres següents:
- PRESIDENTA: L’alcaldessa, Sra. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ, que serà substituïda
pel cas d’absència pels Tinents d’alcalde per ordre del seu nomenament.
-

VOCALS:
1.
2.
3.
4.
5.

Grup Polític PSC-PM , Portaveu: Sr. FRANCESC J. BELVER VALLES
Grup Polític PP, Portaveu: Sr. JUAN CARLOS DEL RIO PIN
Grup Polític CIU, Portaveu: Sr. JORDI MONROS I IBAÑEZ
Grup Polític ICV-EUiA-EPM, Portaveu: Sr. ALFONS SALMERON MUÑOZ.
Grup polític PxC: Portaveu: DANIEL ORDÓÑEZ GONZÁLEZ

QUART.- Notificar aquest acord a les persones portaveus titulars i adjunts del grup
polític de Convergència i Unió d’aquest Ajuntament.
CINQUÈ.- Traslladar aquest acord a l’Alcaldia, a la Secretaria General del Ple, així
com a totes les Àrees municipals mitjançant la publicació a la Intranet per al seu
coneixement.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 2.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 17.051,47 EUROS, DERIVADES DEL
CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA DEL CENTRE D’EXPLOTACIÓ UBICAT A
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL CARRER GIRONA, 10 FACTURAT A CÀRREC DE LA
FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA (RC-4/2014).
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que per Provisió de la tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals s’ha disposat iniciar l’expedient administratiu per procedir al reconeixement
de les obligacions derivades de les factures per un import global de 17.051,46 euros,
del consum d’energia elèctrica del Centre d’Explotació ubicat a l’edifici municipal del
carrer Girona 10 facturat a càrrec de LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS SA.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat un veritable crèdit com a
conseqüència de la imputació indeguda del consum elèctric, per la qual cosa s’hauria
de reintegrar l’esmentat import a favor de LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS SA.
ATÈS que l’abonament de la despesa derivada, per un import total de 17.051,46
euros, es podrà formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 02.9311.221.00.50
del pressupost municipal de 2014, segons certificat d’existència de crèdit núm.
140023174 de data 4 de juny, emès per la Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 del Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
Primer.- APROVAR, en virtut de l’article 65 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les conversions
administratives de les actuacions administratives corresponents a la despesa
derivada del consum durant 5 mesos d’energia elèctrica del Centre d’Explotació
ubicat a l’edifici municipal del carrer Girona 10 facturat a càrrec de LA FARGA
GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA (RC-4/2014).
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Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa LA
FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA, amb Número d’Identificació
Fiscal A58363938, en concepte del consum durant 5 mesos d’energia elèctrica del
Centre d’Explotació ubicat a l’edifici municipal del carrer Girona 10 facturat a càrrec
de LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA, per un import total de
17.051,47 euros.
Tercer.- El crèdit reconegut a l’acord anterior, per un import total de 17.051,47 euros,
es podran formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 02.9311.221.00.50 del
pressupost municipal de 2014, segons certificat d’existència de crèdit núm.
140023174 de data 4 de juny, emès per la Intervenció General.
Quart.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que disposa
el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
Cinquè.- Notificar els acords anteriors al LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS SA i als serveis tècnics municipals.

DICTAMEN 3.MITJANÇANT EL QUAL ES DECLARA EL COMPLIMENT DE
SENTÈNCIES DEL TSJC, RELATIVES A L’ORDENANÇA 2.10, EXERCICI 2010,
“TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL”, A
FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS
D’INTERÈS GENERAL, ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS I DEVOLUCIÓ D’AVALS
BANCARIS A OPERADORS DE TELEFONIA MÒBIL.
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, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots
d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, i per tant va ésser adoptat pel quòrum de majoria
absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VISTA l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, reguladora de
la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministrament d’interès general, aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 21 de desembre de 2009, publicada al BOP de Barcelona
núm. 312, Annex II, de data 30 de desembre de 2009, amb entrada en vigor l’1 de
gener de 2010 i amb vigència mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.
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VIST que, en aplicació de l’esmentada Ordenança, es van aprovar les liquidacions
emeses pel concepte Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament
d’interès general, exercici 2010, a nom de diferents empreses de telefonia mòbil.
VISTA la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa
Administrativa, Secció primera, núm. 679, de data 12 de Setembre de 2014, dictada
en el recurs contenciós administratiu núm. 291/2010, contra l’Ordenança Fiscal núm.
2010, de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, reguladora de la “Taxa per
l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministrament d’interès general” per a l’exercici 2010, publicada en el
BOP de Barcelona número 312, annex II, de 30 de desembre de 2009, que en la
seva part resolutiva estableix:
“F A L L A M O S: ESTIMAMOS el presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento demandado en cuanto se
refiere a la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por empresas
de dicha telefonía móvil, y ANULAMOS, por no ser conformes a derecho, los
preceptos de dicha Ordenanza que: 1.º) Atribuyen la condición de sujeto pasivo de tal
tasa a las empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de las
cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de uso, acceso
o interconexión a las mismas; y 2.º) Regulan el importe de la misma tasa. Sin expresa
declaración en cuanto a las costas procesales.”
VISTA, amb el mateix text de la part resolutiva anterior, la Sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció primera,
núm. 758, de data 2 d’Octubre de 2014, dictada en el recurs contenciós administratiu
núm. 408/2010, contra la mateixa l’Ordenança Fiscal núm. 2010, de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, reguladora de la “Taxa per l’aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès
general” per a l’exercici 2010, publicada en el BOP de Barcelona número 312, annex
II, de 30 de desembre de 2009.
VIST que, en relació als serveis de telefonia mòbil, la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea (TJUE), Sala Quarta, de data 12 de juliol de 2012, va
resoldre les qüestions prejudicials núms. C-55/11, 57/11 i 58/11, en els termes
següents:
"1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de marzo de 2002 , relativa a la autorización de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido
de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos
en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los
operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar
servicios de telefonía móvil
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2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a
los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales
nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los poderes públicos
incompatible con dicho artículo”.

VIST que, posteriorment, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Sala Vuitena, a
sol·licitud del Jutjat Contenciós administratiu núm. 17 de Barcelona, que havia
plantejat una nova qüestió prejudicial, rebuda pel Tribunal en data 21 de gener de
2013, va declarar novament, mitjançant Interlocutòria de data 30 de gener de 2014,
que:
“El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de
2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, 57/11 y 58/11), en el
sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida
por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública
o privada, o por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002,
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas
(Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones
electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos.”
VIST l’article 19.2 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, que estableix que, en el
supòsit de resolució judicial ferma, que anul·li el text de l’ordenança fiscal, l’entitat
local està obligada a adequar als termes de la Sentència, totes les actuacions que
dugui a terme.
ATÈS que les esmentades sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
núm. 679, de data 12 de Setembre de 2014 i núm. 758, de data 2 d’Octubre de 2014,
anul·len elements essencials de la taxa, i, per tant, han quedat afectats de nul·litat els
apartats de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 2.10, relatius a la taxa per
aprofitament especial del domini públic local per empreses de telefonia mòbil que
regulen el fet imposable (article 2) i el subjecte passiu (apartat 2 del article 3), quan
aquesta regulació atribueix la condició de subjecte passiu d’aquesta taxa a les
empreses o entitats que no siguin titulars de les xarxes a través de les quals
s’efectuen els subministraments, encara que siguin titulars de drets d’ús, accés o
interconnexió a les mateixes, així com també ha quedat afectada la regulació de la
base imposable i quota tributària del servei de telefonia mòbil (article 5), de
l’Ordenança Fiscal núm. 2.10 de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat,
reguladora de la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
ATÈS que, en compliment de les esmentades sentències del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, i, a la vista dels pronunciaments del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea, procedeix: 1) declarar la nul·litat dels apartats afectats de l’Ordenança
afectats per les esmentades Sentències del TSJC; 2) deixar sense efecte i anul·lar
les liquidacions emeses en aplicació de l’esmentada Ordenança; 3) Cancel·lar i
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procedir a la devolució dels avals bancaris que garanteixin les esmentades
liquidacions; 4) així com, facultar a la representació processal de l’Ajuntament a
portar a terme aquells actes necessaris per a la finalització dels procediments
contenciosos administratius en virtut dels recursos interposats davant de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
VIST que la competència per l’adopció del present acord és el Ple de l’Ajuntament,
essent necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació, de conformitat amb l’article 230 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
VIST l’Informe jurídic sobre la procedència del present acord amb la conformitat de la
Secretaria General del Ple i la Intervenció General Municipal.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA:
PRIMER.- DECLARAR, en compliment de les de les Sentències del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya núm. 679, de data 12 de Setembre de 2014 i núm. 758, de
data 2 d’Octubre de 2014, que han estimat els recursos interposats contra
l’Ordenança fiscal núm. 2.10, vigent a l’exercici 2010, d’aquest Ajuntament, i, tenint
en compte els esmentats pronunciaments del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
de dates 12 de juliol de 2012 i 30 de gener de 2014, LA NUL·LITAT dels preceptes
d’aquesta Ordenança, en quan es refereixen a la taxa per aprofitament especial del
domini públic local per empreses de telefonia mòbil que: 1.º) Atribueixen la condició
de subjecte passiu d’aquesta taxa a les empreses o entitats que no siguin titulars de
les xarxes a través de les quals s’efectuen els subministraments, encara que siguin
titulars de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes; i 2.º) Regulen l’import de
la mateixa taxa.
SEGON.- DEIXAR SENSE EFECTE I ANUL·LAR les liquidacions emeses pel
concepte Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general, exercici 2010, amb
les següents dades:
1.- A NOM DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA, AMB NIF A78923125:
a) Núm. de contret-liquidació 100040815-101000006, d’ import 128.315,48
euros, corresponent al primer trimestre 2010, impugnada en el procediment
contenciós administratiu, amb núm. de recurs 30/2011, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona.
b) Núm. de contret-liquidació 110010365-111000003, d’ import 127.814,59
euros, corresponent al tercer trimestre 2010, impugnada en el procediment
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contenciós administratiu, amb núm. de recurs 552/2011, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona.
c) Núm. de contret-liquidació 110010366-111000004, d’ import 126.225,54
euros,corresponent al quart trimestre 2010, impugnada en el procediment
contenciós administratiu, amb núm. de recurs 552/2011, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona.
2.- A NOM DE FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA, AMB NIF A82009812:
a) Núm. de contret-liquidació 100040816-101000007, d’ import 43.533,27 euros,
corresponent al primer trimestre 2010, impugnada en el procediment
contenciós administratiu, amb núm. de recurs d’apel·lació, rotllo 34/2014,
davant de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
b) Núm. de contret-liquidació 100040821-101000008, d’ import 42.994,16 euros,
corresponent al segon trimestre 2010, impugnada en el procediment
contenciós administratiu, amb núm. de recurs d’apel.lació, rotllo 34/2014,
davant de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
3.- A NOM DE VODAFONE ESPAÑA, SA, AMB NIF A80907397:
a) Núm. de contret-liquidació 100040819-101000011, d’import 86.908,99 euros,
corresponent al primer trimestre 2010, impugnada en el procediment
contenciós administratiu, amb núm. de recurs d’apel·lació, rotllo 159/13,
davant de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
b) Núm. de contret-liquidació 100040824-101000012, d’import 85.832,72 euros,
corresponent al segon trimestre 2010, impugnada en el procediment
contenciós administratiu, amb núm. de recurs d’apel·lació, rotllo 159/13,
davant de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
c) Núm. de contret-liquidació 110010369-111000009, d’ import 86.569,73 euros,
corresponent al tercer trimestre 2010, impugnada en el procediment
contenciós administratiu, amb núm. de recurs 569/2011, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona.
d) Núm. de contret-liquidació 110010370-111000010, d’ import 85.493,46 euros,
corresponent al quart trimestre 2010, impugnada en el procediment
contenciós administratiu, amb núm. de recurs 569/2011, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona.
TERCER.- CANCEL·LAR I PROCEDIR A LA DEVOLUCIÓ dels avals bancaris
dipositats següents:
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1.- AVALS DIPOSITATS PER TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., AMB NIF
A78923125:
1) Aval d’import 128.315,48 euros, dipositat en data 19/10/2010, com a garantia
per la suspensió de la liquidació emesa pel concepte esmentat, amb núm. de
contret-liquidació 100040815-101000006, corresponent al primer trimestre
2010.
2) Aval d’import 127.814,59 euros, dipositat en data 06/05/2011, com a garantía
per la suspensió de la liquidació emesa pel concepte esmentat amb núm.
contret-liquidació 110010365-111000003, corresponent al tercer trimestre
2010..
3) Aval d’import 126.225,54 euros, dipositat en data 06/05/2011, com a garantía
per la suspensió de la liquidació emesa pel concepte esmentat amb núm.
contret-liquidació 110010366-111000004, corresponent al quart trimestre 2010.
2.- AVALS DIPOSITATS PER FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A, AMB NIF
A82009812:
Aval d’import 86.527,43 euros, dipositat en data 4/11/2010, com a garantia per la
suspensió de les liquidacions emeses pel concepte esmentat, amb núm. de contretliquidació: 100040816-101000007, corresponent al primer trimestre 2010, i núm.
contret-liquidació: 100040821-101000008, corresponent al segon trimestre 2010.

3.- AVALS DIPOSITATS PER VODAFONE ESPAÑA, S.A., NIF A80907397:
1) Aval d’import 605.576,72 euros, dipositat en data 4/11/2010, com a garantia
per la suspensió de les liquidacions núm. 100040819-101000011, d’import
86.908,99 euros (1er. trim. exerc. 2010), i, núm. 100040824-101000012,
d’import 85.832,72 euros, (2on. trim. exerc. 2010), que inclou també la
liquidació núm. 100040814-101000013 d’import 432.835,01 euros (exerc.
2009), anul·lada per acord del Ple de l’Ajuntament núm. 114, aprovat en
sessió de data 25 de Març de 2014
4) Aval d’import 172.063,19 euros, dipositat en data 11/05/2011, com a garantia
per la suspensió de les liquidacions emeses pel concepte esmentat, amb núm.
de contret-liquidació: 110010369-111000009, d’import 86.569,73 euros (3er
trim. exerc. 2010) i núm. contret-liquidació: 110010370-111000010, d’import
85.493,46 euros (4rt trim. exerc. 2010).
QUART.- RECONÈIXER EL DRET A LA DEVOLUCIÓ i iniciar el procediment per a
fer efectiu el retorn a Xfera Móviles, S.A., amb NIF A82528548, la quantitat de
3.705,33 €, import ingressat indegudament, més els interessos de demora que
pertoquin, conforme a l’article 221 de la Llei 58/2003, general tributària, corresponent
a la liquidació número: contret 100040817-101000003 d’import 1.864,21 € del primer
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trimestre del 2010, i número 100040822–101000004 d’import 1.841,12 €,
corresponent al segon trimestre del 2010, impugnades davant de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, núm. de
recurs d’apel·lació, rotllo 37/14.
CINQUÈ.- FACULTAR a la representació processal d’aquest Ajuntament a portar a
terme aquells actes que siguin necessaris per a la finalització dels procediments
contenciós administratius abans referits, de conformitat amb els articles 75 i 76 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

DICTAMEN 4.MITJANÇANT EL QUAL ES DECLARA QUE LA SENTÈNCIA
DEL TSJC NÚM 679 AFECTA L’ORDENANÇA FISCAL 2.10 EXERCICI 2011 I
FACULTAR LA REPRESENTACIÓ PROCESSAL D’AQUEST AJUNTAMENT PER
A QUE FINALITZI ELS PROCEDIMENTS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS
PENDENTS RELATIUS ALS SERVEIS DE LA TELEFONIA MÒBIL.
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, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots
d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, i per tant va ésser adoptat pel quòrum de majoria
absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VISTA l’Ordenança Fiscal Municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat núm.
2.10, reguladora de la Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament
d’interès general, modificada per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de data de
21 de desembre de 2010, publicada al BOP de Barcelona núm. 02210037304, de
data 30 de desembre de 2010, amb entrada en vigor l’1 de gener de 2011 i amb
vigència mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.
VIST que l’esmentada ordenança fiscal Municipal núm. 2.10, que subjecta a
tributació, entre d’altres, a les empreses de telefonia mòbil, va estar impugnada en
via contenciosa administrativa, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), mitjançant els recursos contenciosos administratius números:
1) 277/2011 a nom de France Telecom España, SA, NIF A82009812.
2) 335/2011 a nom de Telefónica Móviles España, S.A., NIF A78923125.
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VIST que els procediments contenciosos administratius contra l’esmentada
ordenança Fiscal Municipal núm. 2.10, reguladora de la Taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministrament d’interès general, modificada per acord
del Ple de l’Ajuntament, en sessió de data de 21 de desembre de 2010, publicada al
BOP de Barcelona núm. 02210037304, de data 30 de desembre de 2010, amb
vigència des de l’1 de gener de 2011 i els successius 2012, 2013 i 2014, a través de
Providències, dictades pel TSJC, en dates de 28 d’abril de 2011 (recurs 277/2011) i
de 29 d’abril de 2011 (recurs 335/2011), es van suspendre en el moment processal
anterior a la presentació de la demanda per la part actora, per tant, es van suspendre
en l’estat en que es trobaven, fins que recaigués pronunciament del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea (TJUE), en les decisions prejudicials plantejades pel
Tribunal Suprem, núms. C-55/11, 57/11 i 58/11.
VIST que a l’empara de l’esmentada Ordenança Fiscal Municipal núm. 2.10, pel que
fa als serveis de telefonia mòbils, es van dictar les corresponents liquidacions
relatives als tres primers trimestres de l’exercici 2011, que també han estat
impugnades, en els procediments contenciosos administratius següents:
1.- A NOM DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA, AMB NIF A78923125:
Núm. de contret-liquidació 110056214-111000012, d’ import 358.198,44 euros,
corresponent als trimestres primer, segon i tercer de l’exercici 2011, impugnada en el
procediment contenciós administratiu, amb núm. de recurs 290/13, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona.

2.- A NOM DE FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA, AMB NIF A82009812:
Núm. de contret-liquidació 110056215-111000013, d’ import 127.784,06 euros,
corresponent als trimestres primer, segon i tercer de l’exercici 2011, impugnada en el
procediment contenciós administratiu, amb núm. de recurs 249/13, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona.

3.- A NOM DE VODAFONE ESPAÑA, SA, AMB NIF A80907397:
Núm. de contret-liquidació 110056216-111000014, d’import 238.176,95 euros,
corresponent als trimestres primer, segon i tercer de l’exercici 2011, impugnada en el
procediment contenciós administratiu, amb núm. de recurs 235/13 davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona.
4.- A NOM DE XFERA MÓVILES, SA, AMB NIF A82528548:
Núm. de contret-liquidació 110056217-111000011, d’import 10.374,99 euros,
ingressat, corresponent als trimestres primer, segon i tercer de l’exercici 2011,
impugnada en el procediment contenciós administratiu, amb núm. de recurs 378/13
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona.
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VIST que, en relació als serveis de telefonia mòbil, la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea (TJUE), Sala Quarta, de data 12 de juliol de 2012, va
resoldre les qüestions prejudicials núms. C-55/11, 57/11 i 58/11, en els termes
següents:
"1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de marzo de 2002 , relativa a la autorización de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido
de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos
en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los
operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar
servicios de telefonía móvil
2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a
los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales
nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los poderes públicos
incompatible con dicho artículo”
VIST que, posteriorment, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Sala Vuitena, a
sol·licitud del Jutjat Contenciós administratiu núm. 17 de Barcelona, que havia
plantejat una nova qüestió prejudicial, rebuda pel TJUE en data 21 de gener de 2013,
va declarar novament, mitjançant Interlocutòria de data 30 de gener de 2014, que:
“El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de
2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, 57/11 y 58/11), en el
sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida
por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública
o privada, o por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002,
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas
(Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones
electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos.”
VIST que, per part dels Tribunals interns de l’Estat Espanyol, un cop emesos els
criteris del TJUE, les sentències que s’han anat dictant en els procediments
contenciosos administratius contra les ordenances fiscals municipals de l’Ajuntament
de l’Hospitalet, que regulen els serveis de telefonia mòbil, corresponents als exercicis
2009 i 2010, han estat contraries als interessos municipals:
I.- Sentencia contra la Ordenança Fiscal Municipal, vigent a l’exercici 2009:
La Sentència de la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Suprem, de data 8-3-2013, dictada en el recurs de cassació núm. 5226/2010, seguit
contra la sentencia núm. 550 de la Secció Primera de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 1-6-2010,
dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 336/2009, contra l’Ordenança
Fiscal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, reguladora de la Taxa per la

…/…

18

utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, exercici 2009, que en la seva
part resolutiva estableix:
“FALLAMOS
PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto
por la representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la
Sentencia dictada, con fecha 1 de junio de 2010, por la Sala de lo Contenciosoadministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el
recurso número 336/2009, que se casa y anula.
SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A." contra la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público municipal a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía
móvil, del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, declarando la nulidad del artículo
2, en cuanto incluya dentro del hecho imponible de la tasa la utilización de redes que
materialmente ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales,
por parte de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil que no sean
titulares de las redes; del último inciso ("tanto si son titulares de las correspondientes
redes a través de las cuales se efectúen o se presta el servicio de comunicaciones,
como si, no siendo titulares de dichas redes, hicieran uso, accediesen o se
interconectasen a aquellas redes") del apartado 1 del artículo 3 en cuanto atribuye la
condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o entidades que no
sean titulares de las redes a través de las cuales se presta el servicio, aunque sean
titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y del artículo 5.
TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de
casación ni sobre las devengadas en la instancia.”

II.- Sentencies del TSJC contra la Ordenança Fiscal Municipal, vigent a l’exercici
2010
Sentències del TSJC, Sala Contenciosa Administrativa, Secció primera, núm. 679, de
data 12 de Setembre de 2014, amb data de fermesa el 7 de novembre de 2014, i
núm. 758, de data 2 d’Octubre de 2014, dictades en els recursos contenciosos
administratius núm. 291/2010 i núm. 408/2010, respectivament, contra l’Ordenança
Fiscal núm. 2010, de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, reguladora de la “Taxa
per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores
de serveis de subministrament d’interès general” per a l’exercici 2010, publicada en el
BOP de Barcelona número 312, annex II, de 30 de desembre de 2009, que en la
seva part resolutiva estableixen:
“F A L L A M O S: ESTIMAMOS el presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento demandado en cuanto se
refiere a la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por empresas
de dicha telefonía móvil, y ANULAMOS, por no ser conformes a derecho, los
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preceptos de dicha Ordenanza que: 1.º) Atribuyen la condición de sujeto pasivo de tal
tasa a las empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de las
cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de uso, acceso
o interconexión a las mismas; y 2.º) Regulan el importe de la misma tasa. Sin expresa
declaración en cuanto a las costas procesales.”
ATÈS que aquesta Ordenança Fiscal Municipal núm. 2.10, reguladora de la Taxa per
la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, vigent per a
l’exercici 2011 i exercicis successius, en relació als serveis de telefonia mòbil,
contenia com a modificació substantiva, respecte al text de la mateixa Ordenança
vigent a l’exercici anterior, és a dir, el 2010, la redacció de l’article 5 que regula la
base imposable i la quota tributària dels serveis de telefonia mòbil, tot i així, aquesta
modificació, va ser en el sentit d’actualitzar les quotes anuals per les quals havien de
tributar les empreses de telefonia mòbil, però que aquesta modificació no va suposar,
en cap cas, canviar la fórmula de càlcul, que seguia essent idèntica a la que hi havia
abans de la modificació.
ATÈS, per tant, que aquesta Ordenança Fiscal Municipal núm. 2.10, reguladora de la
Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, vigent
per a l’exercici 2011 i successius, pel que fa a la regulació dels serveis de telefonia
mòbil, podem dir que el seu contingut, es idèntic al que tenia la mateixa Ordenança
vigent per a l’exercici 2010, llevat de l’actualització dels imports de les quotes, sense
variar la fórmula de càlcul, i que aquest contingut referit a la regulació dels serveis de
telefonia mòbil ha estat anul·lat pel TSJC.
ATÈS que es considera que els criteris i fonaments de dret de les Sentències
manifestats pel TSJC, que anul·len els preceptes que regulen els serveis de telefonia
mòbil de la Ordenança vigent a l’exercici 2010, afecten i, per tant, són aplicables a
l’Ordenança vigent a l’exercici 2011 i exercicis successius.
ATÈS que en acatament de les esmentades sentències del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya núms. 679, de data 12 de setembre de 2014, i 758, de data 2
d’octubre de 2014, i, a la vista dels pronunciaments del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea, també procedeix, deixar sense efecte i anul·lar les liquidacions
corresponents als tres primers trimestres de l’exercici 2011, emeses en aplicació de
l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 2.10, així com també, cancel·lar i procedir a la
devolució dels avals bancaris que garanteixen les esmentades liquidacions.
ATÈS que, per estrictes raons d’economia processal, es necessari, en acatament i
compliment dels criteris del TJUE i del TSJC, que la representació processal d’aquest
Ajuntament pugui finalitzar els procediments davant la jurisdicció contenciosa
administrativa, i per tant, presentar els escrits necessaris davant del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, així com davant dels Jutjats Contenciosos Administratius en
els que hi hagi procediments pendents, en aplicació dels articles 75 i 76 de la Llei de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
VIST que la competència per l’adopció del present acord és el Ple de l’Ajuntament,
essent necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres

…/…

20

de la corporació, de conformitat amb l’article 230 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
VIST l’Informe jurídic sobre la procedència del present acord amb la conformitat de la
Secretaria General del Ple i la Intervenció General Municipal.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA:
PRIMER.- DECLARAR que la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya núm. 679, de data 12 de Setembre de 2014, ferma des de la data del 7 de
Novembre de 2014, afecta a l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 2.10, vigent en
l’exercici 2011 i successius 2012, 2013 I 2014, tota vegada que l’acord de Ple que va
modificar aquesta Ordenança núm. 2.10 per a l’exercici 2011, no va afectar la
redacció dels preceptes en els que es recull el fet imposable i com a subjectes
passius a les empreses explotadores no titulars de les xarxes de telefonia mòbil.
SEGON.- DEIXAR SENSE EFECTE I ANUL·LAR les liquidacions emeses pel
concepte Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès
general, corresponents als tres primers trimestres de l’exercici 2011, amb les
següents dades:
1.- A NOM DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA, AMB NIF A78923125:
Núm. de contret-liquidació 110056214-111000012, d’ import 358.198,44 euros,
corresponent als trimestres primer, segon i tercer de l’exercici 2011, impugnada en el
procediment contenciós administratiu, amb núm. de recurs 290/13, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona.

2.- A NOM DE FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA, AMB NIF A82009812:
Núm. de contret-liquidació 110056215-111000013, d’ import 127.784,06 euros,
corresponent als trimestres primer, segon i tercer de l’exercici 2011, impugnada en el
procediment contenciós administratiu, amb núm. de recurs 249/13, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona.

3.- A NOM DE VODAFONE ESPAÑA, SA, AMB NIF A80907397:
Núm. de contret-liquidació 110056216-111000014, d’ import 238.176,95 euros,
corresponent als trimestres primer, segon i tercer de l’exercici 2011, impugnada en el
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procediment contenciós administratiu, amb núm. de recurs 235/13 davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona.
TERCER.- CANCEL·LAR I PROCEDIR A LA DEVOLUCIÓ dels avals bancaris
dipositats com a garantia de les liquidacions abans esmentades, amb les dades
següents:
1.- AVALS DIPOSITATS PER TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., AMB NIF
A78923125:
Aval d’import 358.198,44 euros, dipositat en data 20/01/2012, com a garantía per la
suspensió de la liquidació emesa pel concepte esmentat amb núm. contret-liquidació
110056214-111000012, corresponent als trimestres primer, segon i tercer de
l’exercici 2011
2.- AVALS DIPOSITATS PER FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A, AMB NIF
A82009812:
Aval d’import 127.784,06 euros, dipositat en data 20/01/2012, com a garantia per la
suspensió de les liquidacions emeses pel concepte esmentat, amb núm. de contretliquidació: 110056215-111000013, corresponent als trimestres primer, segon i tercer
de l’exercici 2011
3.- AVALS DIPOSITATS PER VODAFONE ESPAÑA, S.A., NIF A80907397:
Aval d’import 238.176,95 euros, dipositat en data 03/01/2012, com a garantia per la
suspensió de la liquidació emesa pel concepte esmentat, amb núm. de contretliquidació: 110056216-111000014, corresponent als trimestres primer, segon i tercer
de l’exercici 2011
QUART.- RECONÈIXER EL DRET A LA DEVOLUCIÓ i iniciar el procediment per a
fer efectiu el retorn a Xfera Móviles, S.A., amb NIF A82528548, la quantitat de
10.374,99 €, import ingressat indegudament, més els interessos de demora que
pertoquin, conforme a l’article 221 de la Llei 58/2003, general tributària, corresponent
a la liquidació número: contret-liquidació: 110056217-111000011, corresponent als
tres primers trimestres de l’exercici 2011, impugnades davant del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el recurs núm. 378/13.
CINQUÈ.- FACULTAR a la representació processal d’aquest Ajuntament a portar a
terme aquells actes que siguin necessaris per a la finalització dels procediments
contenciosos administratius núms. 277/2011 i 335/2011, interposats davant del TSJC,
contra l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 2.10, vigent a l’exercici 2011 i els exercicis
successius 2012, 2013 i 2014, en aplicació del que s’estableix a l’apartat primer
d’aquest acord, i, de conformitat amb els articles 75 i 76 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
SISÈ.- FACULTAR a la representació processal d’aquest Ajuntament per a que pugui
portar a terme tots aquells actes que siguin necessaris per a la finalització dels
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procediments contenciosos administratius, interposats contra les liquidacions
corresponents als tres primers trimestres de l’exercici 2011, emeses a l’empara dels
preceptes de l’esmentada Ordenança Fiscal Municipal núm. 2.10, vigent a l’exercici
2011, en aplicació del que s’estableix als aparts anteriors d’aquest acord, i, de
conformitat amb els articles 75 i 76 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, amb les dades dels recursos següents:
- Núm. 290/13, davant del JCA de Barcelona núm. 4, relatiu a la liquidació a nom de
Telefónica Móviles España, SA, NIF A78923125, contret-liquidació 110056214111000012, d’import 358.198,44 €.
- Núm. 249/13, davant del JCA de Barcelona núm. 13, relatiu a la liquidació a nom de
France Telecom España, SA, NIF A82009812, contret-liquidació 110056215111000013, d’import 127.784,06 €
- Núm. 235/13, davant del JCA de Barcelona núm. 2, relatiu a la liquidació a nom de
Vodafone España, SA, NIF A80907397, contret-liquidació 110056216-111000014,
d’import 238.176,95 €.
- Núm. 378/13, davant del JCA de Barcelona núm. 3, relatiu a la liquidació a nom de
Xfera Móviles, SA, NIF A82528548, contret-liquidació 110056217-111000011 d’import
10.374,99 €, quota ingressada.

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 per la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les
Persones, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, si no hi ha inconvenient, faríem la següent Comissió, perquè és breu. Molt bé,
doncs faríem un posicionament conjunt de les dues Comissions. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya ens abstindrem del punt número 5 i votarem favorablement
del 6 al 9.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, ens abstindrem del punt número 5 i votarem a favor del 6, 7, 8 i 9.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Abstenció al 5 i a favor de la resta.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies. Abans de passar a la segona part del Ple, tal i com hem comentat a la
Junta de Portaveus, hi ha diferents urgències, hi ha set concretament, dues de donar
compte d’uns Decrets i cinc expedients que són de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals. Sra. Secretària.
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ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 5.PER VALIDAR I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ DE
L’AJUNTAMENT A FAVOR DE L’EMPRESA ISS FACILITY SERVICES, SA EN
CONCEPTE DE SERVEI DE NETEJA EFECTUAT A LES COMUNITATS DE LES
VIVENDES MUNICIPALS DEL CARRER FARNÉS 34, CREU ROJA 2 BIS, PRAT 11
I 13, PER IMPORT DE 6.138,20 €.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que per Provisió del tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per procedir al
reconeixement de les obligacions derivades de les següents factures presentades
per l’empresa ISS FACILITY SERVICES, SA, en concepte del servei corresponents a
la neteja de les comunitats d’habitatges municipals del carrer Farnés núm. 34, Creu
Roja núm. 2 bis, Prats núm. 11 i 13; realitzats des de l’1 de gener fins el 30 d’abril de
2014 (RC-8/2014):
-

Fra. núm. 045180 de 01/05/2014................................... 1.534,55 € IVA 21% inclòs
Fra. núm. 045179 de 01/05/2014.. ................................. 1.534,55 € IVA 21 % inclòs
Fra. núm. 045178 de 01/05/2014................................... 1.534,55 € IVA 21 % inclòs
Fra. núm. 045177 de 01/05/2014................................... 1.534,55 € IVA 21 % inclòs

ATÈS que l’import total de les factures dels treballs realitzats és de 6.138,20 euros
(5.072,88 euros més 1.065,32 euros corresponents al 21% d’IVA).
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat un veritable crèdit com a
conseqüència dels serveis realitzats, pel qual s’hauria de reconèixer el crèdit a favor
de l’empresa que va realitzar el subministrament.
ATÈS que l’abonament de la despesa realitzada per import de 6.138,20 euros
(5.072,88 euros més 1.065,32 euros corresponents al 21% d’IVA) es podrà
formalitzar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.1500.227.00.50 del pressupost
municipal de 2014, segons certificat d’existència e crèdit núm. 140033846 de data 17
de setembre, emès per la Intervenció General.
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VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial Decret
500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del Tinent d'Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
Primer.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, la conversió
administrativa de les actuacions administratives realitzades corresponents a la
despesa derivada del servei corresponents a la neteja de les comunitats d’habitatges
municipals del carrer Farnés núm. 34, Creu Roja núm. 2 bis, Prats núm. 11 i 13;
realitzats des de l’1 de gener fins el 30 d’abril de 2014 (RC-8/2014).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa ISS
FACILITY SERVICES, SA amb NIF A61895371, en concepte del servei
corresponents a la neteja de les comunitats d’habitatges municipals del carrer Farnés
núm. 34, Creu Roja núm. 2 bis, Prats núm. 11 i 13; realitzats des de l’1 de gener fins
el 30 d’abril de 2014, corresponent a l’exercici 2014, per un import total de 6.138,20
euros IVA inclòs, segons les factures que es detallen a continuació:
-

Fra. núm. 045180 de 01/05/2014................................... 1.534,55 € IVA 21% inclòs
Fra. núm. 045179 de 01/05/2014.. ................................. 1.534,55 € IVA 21 % inclòs
Fra. núm. 045178 de 01/05/2014................................... 1.534,55 € IVA 21 % inclòs
Fra. núm. 045177 de 01/05/2014................................... 1.534,55 € IVA 21 % inclòs

Tercer.- El crèdit reconegut a l’acord anterior per un import total de 6.138,20 euros es
podrà formalitzar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.1500.227.00.50 del
pressupost municipal de 2014, segons certificat d’existència e crèdit núm. 140033846
de data 17 de setembre, emès per la Intervenció General.
Quart.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que disposa
el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a l’empresa interessada, a la secció de Gestió
Econòmica i Administració, i a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.
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BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 6.PER IMPOSAR SANCIÓ A LA SRA. L.F.A. PER INFRACCIÓ
DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300 EUROS. EX. SA 24 /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:

VIST que mitjançant Resolució provisional 5.230 i núm. definitiu 004452 /2014, de 27
de maig, es va incoar el present procediment sancionador contra la Sra. L.F.A. per
infracció de la Llei 10/99 de 30 de juliol – portar el gos de raza potencialment perillosa
deslligat i sense morrió a la via pública.
VIST que l’ esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació, entre els dies 17 de juliol i 26 d’agost de 2014; raó
per la qual, i als efectes del que disposa l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ -PAC, es
van notificar mitjançant publicació al BOPB de data 8/9/2014 i exhibició al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament entre els dies 2 i 15 de setembre de 2014.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de data 10 d’octubre de 2014 emesa per la Sra. Instructora.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora
del procediment en data 10.10.2014 i en conseqüència declarar provats els fets que
s’hi relacionen
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SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter greu
i declarar a la Sra. L.F.A., amb domicili a XXXXXXXXXXX, autora de l’ esmentada
infracció, tal i com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR a la Sra. L.F.A.(DNI XXXXXXXXX) responsable de la comissió
de la infracció que es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar el gos potencialment perilló sense morrió i deslligat a la via pública
(parc infantil). El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 300,- Euros

QUART.- COMUNICAR la present resolució a les persones interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. M.R.R. PER INFRACCIÓ DE
DICTAMEN 7.LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25€. EXP. SA 55/14 PA
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que, mitjançant Resolució núm. 5909/2014, de 17 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador; l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser
notificades a l’imputat amb data 30/7/2014 a la seva bústia, com així consta en la
corresponent diligència de notificació.
VIST que consta la presentació per l’imputat, en data 4/8/2014 (RGE 34176) i rebut
en el Servei de Salut el dia 6/8/2014, d’un escrit d’al·legacions al qual, sense refutar
ni contradir els fets constatats a la denúncia que ha donat lloc al present procediment,
manifesta únicament que la raó per la qual el gos no portava morrió era que l’animal
tenia una ferida que l’impossibilitava de portar-lo posat.
ATÈS que les esmentades manifestacions no resultaven suficients per desvirtuar la
presumpció de veracitat de l’acta de denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de
data 21/5/2014, -de la qual deriva el present procediment sancionador-, però que les
mateixes es podien complementar amb d’altres proves que permetin tenir una
constància correcta dels fets i de les circumstàncies que els envoltaven.
VISTA la Proposta de la Sra. Instructora, de data 12 d’agost de 2014, d’atorgar a
l’imputat un termini de trenta dies per a complementar les esmentades manifestacions
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mitjançant un certificat veterinari o document oficial equivalent i de suspendre el
termini màxim legal de finalització del procediment.
VIST que l’ esmentada proposta va ser notificada a l’ imputat en data 27/8/2014.
VIST l’escrit d’al·legacions presentat per l’ imputat el dia 4/9/2014, al qual manifesta
la impossibilitat d’obtenir un certificat en dues clíniques veterinàries que esmenta.
VISTA la diligència de data 16/9/2014, signada pel cap de Negociat de Protecció dels
Animals, a la qual es diu que “no s’acredita des del punt de vista tècnic, la
impossibilitat de dur morrió per part de l’animal”.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
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.
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 les al·legacions presentades pel Sr. M.R.R. en
data 4 de setembre de 2014, per les raons apuntades en la diligència del Cap de
Negociat de Protecció dels Animals de data 16/9/2014:
“No s’acredita des del punt de vista tècnic, la impossibilitat de dur morrió per part de
l’animal”
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora
del procediment en data 17.09.2014 i en conseqüència declarar provats els fets que
s’hi relacionen.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. M.R.R. amb domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
de L’Hospitalet responsable de la comissió de la infracció que es descriurà i la sanció
que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar el gos potencialment perillós deslligat a la via pública El que constitueix
infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25- Euros
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Responsabilitat.- Considerar responsable dels fets, el Sr. M.R.R. amb domicili a
XXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ
-PAC.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Instructora
i a la Intervenció General.

DICTAMEN 8.PER IMPOSAR SANCIÓ AL 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:

VIST que mitjançant Resolució núm. 5573/2014, de 8 de juliol, es va incoar el present
procediment sancionador al Sr. L.H.F.R. per incompliment de la Llei 10/99 de gossos
perillosos.(portar dos gossos potencialment perillosos sense morrió a la via pública)
VIST que l’ esmentada resolució i la proposta adjunta 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 del que disposa l’art. 59.5 de la llei 30/1992, 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.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de la persona imputada en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora
del procediment en data 10.10.2014 i en conseqüència declarar provats els fets que
s’hi relacionen
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SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d’una infracció de caràcter
greu i declarar al Sr. L.H.F.R., autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva del
procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. L.H.F.R. responsable de la comissió de la infracció que
es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
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)
RESPONSABILITAT.- Es considera responsable dels fets,al Sr. L.H.F.R. domiciliat al
carrer XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992,
LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

DICTAMEN 9.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. A.L.D. PER INFRACCIÓ DE
LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25€. EXP. SA 32/14 PA
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 4941/2014, de 12 de juny, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. A.L.D. (DNI XXXXXXXXXX) per
infracció de la Llei 10/99 (portat el gos potencialment perillós de raça American
Staffordshire sense morrió a la via pública)
VIST que l’ esmentada resolució i la proposta adjunta van ser notificades a l’ imputat
en data 3 de juliol de 2014, com així consta en el localitzador d’enviaments de
Correos corresponent a l’enviament CD00804427674.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part del Sr. L.D., en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de la Sra. Instructora, de data 01.10.2014
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
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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.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA,
PRIMER ,- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora
del procediment en data 01.10.2014 i en conseqüència declarar provats els fets que
s’hi relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. A.L.D., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXX de Piera
(Barcelona), responsable de la comissió de la infracció que es descriurà i la sanció
que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

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

Responsabilitat.- Es considera responsable dels fets, el Sr. A.L.D., amb domicili a
Piera (Barcelona) carrer XXXXXXXXXXXXXXX, en aplicació de l’art 130 de la llei
30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

URGÈNCIES

Prèvia declaració d'urgència acordada per unanimitat dels assistents, de conformitat
amb l'article 45.6 del Reglament Orgànic del Ple, i, per tant, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb
el que disposa l'article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el
text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i prèvia justificació de la
urgència per la Sra. 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:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, primer hauríem d’aprovar si acceptem la urgència, sí, per part de tots els
portaveus i regidors, doncs ara sí passaríem al posicionament. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, por un lado, aunque votemos favorablemente la
urgencia, la verdad es que nos parece poco serio que haya siete urgencias, haya
nueve puntos y luego siete urgencias, hombre, estos puntos de urgencia tendría que
intentarse meter en las órdenes del día para que tuviésemos más tiempo los grupos
para mirarlo, entendemos que hay puntos que sí que pueden ser realmente de
urgencia de última hora, pero siempre nos acabamos encontrando con puntos de
urgencia que creemos que, bueno, si se podían hacer antes o pasar antes, pues
estaría mucho mejor, porque luego tampoco nos da tiempo a un análisis muy
exhaustivo de todo. Entendemos que son temas de ciudad y por eso aprobamos la
urgencia nosotros, pero sí que agradeceríamos, pues que esto se hiciese… que no
se haga como una cosa habitual, meter tantísimos puntos de urgencia.
Uno que sí que no es de urgencia es, bueno, lo que ha pasado esta mañana,
sabemos todos que uno de los concejales del equipo de gobierno, pues abandona el
gobierno, nosotros obviamente, más allá del tema personal, en el cual nosotros
obviamente no vamos a entrar en lo que son temas personales de la vida de cada
uno, pero sí que el argumentario oficial que hemos oído, que es por el tema de la
imputación de la Alcaldesa de Hospitalet, claro, teniendo en cuenta que esta
imputación fue en julio, el que haya sido ahora, casi en diciembre, pues la verdad es
que no nos lo creemos.
No nos lo creemos y entonces, para Plataforma lo que sí que creemos es que esta es
una maniobra de un grupo político, es una maniobra en este caso de Izquierda Unida,
que lo que ahora va a pretender es, después de tres años y medio de estar dando
apoyo al gobierno, ahora justo seis meses antes lo abandona, qué pasa, llegaremos
a unas elecciones y entonces querrán dibujarle a la gente que ellos no son
responsables de que el IBI se haya subido, del estado de la ciudad o querrán jugar a
aliarse con otros grupos o plataformas nuevas que se creen, para decir, no, no, si
nosotros no somos los que hemos estado gobernando, y creemos realmente que es
todo una maniobra política.
Y claro, lo que no tiene para nosotros ningún sentido es que si ustedes realmente no
están en el equipo de gobierno, igualmente le seguirán dando apoyo en todo, esto ya
a los hechos nos remitiremos, que ustedes que forman un grupo municipal que es la
coalición de dos grupos, precisamente el portavoz suyo, o sea, va a haber un
portavoz que va a tener un grupo político que no está en el gobierno y a su misma
vez va a ser el portavoz del otro grupo político que está en el gobierno.
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Entonces nosotros realmente no nos creemos lo que están haciendo, no nos creemos
que sea ese argumentario, nosotros sí que creemos que aquí se ha querido aguantar
la silla hasta el último momento y ahora se quiere, cuando llegan elecciones y hay
crecimiento de otros partidos que realmente… y sobretodo de partidos muy concretos
que no están dentro de este Ayuntamiento, pues bueno, ahora vamos a hacerle,
intentar hacer ver a la ciudadanía y a esos grupos de partidos, pues que no estamos
con los partidos tradicionales.
Entonces realmente si esta decisión, el argumento fuese real, que es por el tema de
la imputación o por cualquier otro tema más allá, pues tendría que haber sido antes,
si realmente tienen un código ético que no les permite apoyar a alcaldes que están
imputados, oiga, en el momento de la imputación cogen y lo dejan y no seis meses
después o cinco meses después.
Entonces, ya le digo, y sobre todo queda constancia de que esta ha sido una
maniobra electoral si ustedes siguen teniendo el mismo portavoz, vamos a tener un
portavoz que va a hablar en nombre de un grupo que no está en el gobierno y en
nombre de un grupo que sí está en el gobierno, pues bueno, ni siquiera nosotros,
desde el resto de oposición, vamos a saber muy bien cómo actuar en esta
situaciones, bueno, con quién estamos hablado o debatiendo, con el gobierno o no
estamos debatiendo con el gobierno cuando hablemos con ustedes, o depende con
qué persona hablamos con el gobierno y depende con qué persona no, las mociones
al final las propuestas son conjuntas.
Por tanto, sí que les pedimos y creemos que tenemos todo el derecho a exigir
también una coherencia en sus actos, ustedes lo dejan por ese hecho, es más, yo
incluso les aplaudiría si lo hacen por eso, aunque lo tendrían que haber hecho antes,
pero bueno, sean coherentes y abandonen su coalición, igualmente el gobierno lo
siguen teniendo asegurado los que mandan ahora. Y si no, Sr. Salmerón realmente lo
que tampoco entenderemos es su función, porque claro, nosotros, grupo de la
oposición, sí que en el día a día tenemos función de control de gobierno, función de
control de expedientes, pero claro, si usted está en un grupo que no es oposición, por
tanto, eso no lo va a hacer, pero tampoco es gobierno, realmente no entenderíamos
su función.
Entonces nosotros, ya le digo, más allá de los temas personales que no queremos
entrar, sí que les pedimos que aquí den una muestra de coherencia, incluso una
muestra de credibilidad, sobre las siglas que representan y sobre su teórico código
ético. Mientras no sea así, pues bueno, consideramos que es una maniobra política
completamente y realmente nosotros haremos ver a la ciudadanía que aquí están
actuando, su grupo político sí quiere aprovecharse de esta situación con mucha
hipocresía, más allá de lo que puedan pensar o hacer o decir los que hasta ahora
han sido sus socios de gobierno.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Ens donem per assabentats dels dos primers...

SRA. ALCALDESSA
Perdó Sr. Salmerón, Sr. Ordóñez de la resta de dictàmens?

SR. ORDÓÑEZ
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Abstenció, d’acord. Perdó, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies, ens donem per assabentats dels dos primers i votem favorablement dels
següents, dels quatre següents.
Òbviament, sobre els dos primers, crec que dec una explicació política d’aquests
dictàmens, òbviament, i seré breu i em cenyiré al que hem explicat aquest matí,
perquè és el que és, per tant, les coses són com són i cadascú és lliure de fer les
interpretacions que vulgui.
L’Alcaldessa sap des del primer moment que va passar el tema de la seva imputació
en el cas de la Federació de Municipis, des del primer dia, des del minut u
l’Alcaldessa sap el posicionament polític d’Esquerra Unida i Alternativa. Esquerra
Unida i Alternativa té un codi ètic que és molt clar sobre la imputació, sobre què hem
de fer els càrrecs electes quan estem imputats i què hem de fer quan formem part del
govern, de l’equip de govern d’alcaldes o regidors que estan imputats, és molt clar, el
nostre codi ètic en aquest sentit és molt clar.
Nosaltres en coherència amb aquest codi ètic, l’Assemblea Local d’Esquerra Unida i
Alternativa, el passat mes de setembre, també així hem estat tot el procés fent
coneixedors al PSC d’aquesta situació, el passat mes de setembre va decidir, va
ratificar el posicionament de la Comissió Local i va decidir que havien de demanar la
renúncia de l’Alcaldessa i si això no fos així, hauríem de marxar del govern.
Òbviament això té un recorregut democràtic, l’Assemblea d’Esquerra Unida de
l'Hospitalet va elevar als seus òrgans de govern, a nivell nacional, tota aquesta
qüestió, hem tingut tot un procés de debat a nivell nacional que ha tornat a
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l’Assemblea Local que és sobirana, com li correspon a un moviment social i polític
com és Esquerra Unida i Alternativa, que és sobirana per prendre les decisions i el
passat dijous va ratificar aquesta decisió.
Aquesta decisió la vam posar en coneixement ahir mateix de l’Alcaldessa, amb una
carta de renúncia de les meves competències i això és el que es porta avui al Ple.
Per tant, és una decisió de coherència amb el nostre codi ètic, que diu el que diu i no
es pot interpretar de cap altre manera per nosaltres, i a partir d’aquí cadascú és lliure,
com dic, de fer les interpretacions que vulgui i cadascú és lliure de fer el que calgui.
Nosaltres hem actuat d’acord amb el nostre codi ètic, amb respecte a les decisions
polítiques de la nostra Assemblea i a les decisions polítiques del Consell Nacional
d’Esquerra Unida i Alternativa, que es va reunir dimecres passat, i hem actuat, i
aquest que els hi parla, actua també en coherència amb la seva consciència. Per
tant, a partir d’aquí, jo tinc la consciència molt tranquil·la que he fet el que hem
dictava la meva consciència i el que dicta també la meva Assemblea i no tinc més
consideracions.
Dir que em sento molt orgullós de totes les decisions que he compartit en aquests
deu anys de govern en aquesta ciutat com a regidor i abans com assessor, i
d’aquesta també em sento molt orgullós, de la meva organització política, de la seva
claredat i de la seva transparència. Dit això, no tenim cap intenció de pontificar sobre
el que ha de fer ningú, cadascú és lliure de fer el que consideri democràticament, i
res més. I agrair, això sí, perquè crec que devem un agraïment molt sincer, molt de
tot cor, a tot l’equip tècnic i administratiu de la regidoria del Districte I, si per alguna
cosa o la cosa més important per la qual em sap molt greu, en aquest sentit,
personalment molt greu, prendre aquesta decisió que prenem avui col·lectivament, és
perquè em queda la cosa de no haver acabat aquests mesos i acabar una feina amb
un equip magnífic que hi ha a la regidoria del Districte I.
Agrair també a totes les entitats del Districte I i a totes les persones, veïns i veïnes,
amb les quals he estat treballant aquests tres anys i escaig, per la seva col·laboració,
pel seu treball, pel seu esforç i per tot el que hem aconseguit aquests anys,
segurament i estem convençuts, això no quedarà en va i tindrà fruits i resultats. I dir
també, como lo cortés no quita lo valiente, dir-li també a la Sra. Perea que per
qualsevol cosa que necessiti, aquí em té, qualsevol cosa que necessiti en la seva
tasca, qualsevol consulta que em vulgui fer sobre alguna qüestió, estaré sempre a la
seva disposició, perquè per coherència, insisteixo, per coherència fem el que fem, i
per coherència també farem el que farem.
És a dir, nosaltres el Pla d’Actuació Municipal té la empremta del nostre grup polític,
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, i d’Esquerra Unida en
particular, i per tant, evidentment per coherència, tots aquells dictàmens, projectes,
resolucions, que vinguin a aquest Ple i que siguin una conseqüència del Pla
d’Actuació Municipal, per coherència també, òbviament, tindran el nostre suport, tot el
que estigui acordat i sigui en la línia d’aquest Pla d’Actuació Municipal, que és nostre
també, doncs tindrà el nostre acord. Això és una decisió ètica, política i, per tant,
sense més consideracions, cadascú pot fer les interpretacions que vulgui, aquests
mesos ha hagut d’altres i, per tant, als fets ens remetrem, evidentment, i cadascú,
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insisteixo, és lliure i, bé, té la seva consciència, nosaltres tenim la nostra i intentem
ser conseqüents. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. En tot cas, en aquest temps, des de la direcció local d’Iniciativa i
les direccions nacionals, s’ha intentat dialogar respecte d’aquest tema, amb
l’organització local de l'Hospitalet d’EUiA i bé, no ens ha convençut respecte a aquest
tema i, evidentment, no compartim que l’única instància, l’única Assemblea local
d’EUiA que reaccioni respecte d’aquest tema, sigui la d’Hospitalet. En tot cas,
nosaltres hem tret un comunicat aquest matí, passaré a llegir-lo, que jo crec que és el
més adequat.
“Iniciativa per Catalunya Verds de l'Hospitalet manté el seu compromís amb l’equip
de govern municipal i les seves responsabilitats a l’Àrea de Serveis a les Persones i
la regidoria d’Educació, davant la decisió d’Esquerra Unida i Alternativa d’abandonar
l’equip de govern a tan sols sis mesos de les properes eleccions municipals, Iniciativa
per Catalunya Verds de l'Hospitalet volem manifestar la voluntat de mantenir el nostre
compromís polític amb la ciutadania i l’actual govern municipal, fruit de l’acord
programàtic signat al juny del 2011 amb el PSC i amb Esquerra Unida i Alternativa.
Iniciativa per Catalunya Verds és un partit de lluita i de govern que a la vegada que
denunciem les retallades de drets socials i de serveis públics al carrer, complim els
nostres compromisos i responsabilitats institucionals, en lleialtat als nostres votants,
és per això que Iniciativa no abandonarem el nostre lloc, la nostra participació en el
govern municipal de l'Hospitalet i mantindrem la responsabilitats actuals a l’Àrea de
Serveis a les Persones i a la regidoria d’Educació.
Sense cap dubte, el nostre resultat electoral del 2011, quasi un 9% de vot i dos
regidors, no ens han permès desenvolupar tot allò que volíem fer realitat en aquest
mandat, ni tirar endavant algunes accions amb la intensitat que ens hagués agradat,
però estem molt satisfets i orgullosos d’haver impulsat moltes de les polítiques
d’esquerra que defensàvem en el nostre programa electoral i que ara contribueixen a
blindar a la ciutadania de l'Hospitalet de les retallades de drets i de serveis públics
que volen imposar els governs de la Generalitat i de l’Estat. Per tot això, Iniciativa per
Catalunya Verds tenim moltes raons per mantenir-nos en el govern municipal de
l'Hospitalet i seguir transformant la ciutat des d’aquest espai polític.”
S’annexen 15 raons, que no passaré a explicar, òbviament, però evidentment són
raons de pes, amb les quals ens sentim orgullosos de l’acció de govern, etc.
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I respecte al tema del grup municipal, el Sr. Salmerón ja coneix perfectament que
hem demanat, doncs que deixi de ser el portaveu del grup municipal i, per tant, estem
a l’espera de la seva decisió, que esperem que es resolgui aquest mes.

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

SR. MONRÓS
Sí, primer em posiciono, donar-nos per assabentats del punt 1 i 2 de les urgències, i
ens abstindrem del punt 3 al 7.
Respecte dels dos primer punts, manifestar com a la Televisió de l'Hospitalet que
m’entrevistava aquesta tarda, doncs en primer lloc, dir-li al Sr. Alfons Salmerón que,
bé, respecto totalment la seva decisió, però no és que la comparteixi o la deixi de
compartir, si no que és que no l’entenc. No entenc, com ja s’ha dit aquí abans, que
una cosa que ja se sabia des de fa bastant mesos, des del mes de juliol, aquesta
decisió no s’hagi pres abans, per molt que ens hagi explicat el full de ruta que té la
seva organització política, per arribar a aquestes conclusions, segurament a aquestes
conclusions es pot arribar bastant abans. Després tampoc entenem, des de
Convergència i Unió, com hi ha aquesta continuïtat de ser govern o no ser govern
durant aquest temps i no manifestar-se clarament d’ara en endavant, i també, com
deia, i com que vostè ho ha dit, les decisions són lliures i les interpretacions que
cadascú fa són lliures també i, en tot cas, el temps posa i treu raons, que nosaltres
veiem que hi ha una clara maniobra política electoral de cara a les properes
municipals.
Però dit això, torno a dir, respecto la seva decisió plenament, donar-li les gràcies per
la feina que ha fet durant aquest temps i desitjar-li a la Sra. Mercè Perea que en
aquestes funcions com a regidora del Districte I, durant aquests mesos, doncs pugui
fer una bona feina.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, ens abstenim respecte a aquests dictàmens d’urgència. Y
respecto a esta situación, situación que ya algunos veníamos diciendo hace mucho
tiempo que acabaría ocurriendo, que era la fragmentación de este equipo de
gobierno. Si ya es difícil gobernar uno, gobernar dos es más complicado y tres ya,
qué le voy a contar Sra. Alcaldesa.
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Mire, evidentemente desde el Partido Popular, desde el grupo municipal, respetamos
la decisión del Sr.Salmerón, como no podía ser de otra manera, y la decisión que
haya adoptado Izquierda Unida a nivel de la ciudad, pero es que la imputación fue
hace cuatro meses, no ha cambiado nada en estos últimos cuatro meses y, por tanto,
no entendemos ese transcurrir en el tiempo de cuatro meses desde que pasó lo que
sucedió hasta que ahora toman ustedes esta decisión, a seis meses de elecciones
municipales. Yo creo que el contexto actual, la situación de otras fuerzas emergentes
y el panorama político que se les abre a algunos de ustedes, especialmente a
algunos de ustedes, es lo que ha llevado también a esta situación. Al menos uno lo
ha visto, el otro veo que todavía no lo ha visto o no lo quiere ver.
Usted habla de código ético que no le permite apoyar al gobierno de la ciudad, pero
claro, cómo puede ser que usted forme parte de un grupo político que apoya al
gobierno de la ciudad, es que eso no tiene sentido, o sea, no puede usted decir, oiga,
mire, es que nosotros como Izquierda Unida tenemos un código ético que me dice
que si hay un imputado no le puedo apoyar, pero a día de hoy forma parte de un
grupo político que está apoyando a un imputado, eso es incoherente Sr. Salmerón,
decídase, o está dentro o está fuera, pero es que es imposible estar en los dos sitios
a la vez. Por tanto, si usted continúa en esa línea, bajo mi punto de vista, bajo
nuestro punto de vista, está usted engañando a los ciudadanos y a su propio partido,
o es su propio partido el que está engañando a los ciudadanos y al resto de la
ciudad.
Y, evidentemente, usted le ha dejado un papelón a su, por ahora, socio de grupo,
porque claro, usted habla de cuestión ética y de convicciones, claro, a cualquiera que
esté aquí en este Pleno dice, oiga, cuál es la convicción ética y las convicciones de
su socio de gobierno. Y las malas lenguas o los malos pensamientos, que
seguramente es el mío también, pues uno puede pensar que es por una cuestión
económica, o sea, lo que mantiene actualmente al Sr. Esteve como socio de gobierno
de Izquierda Unida, es una cuestión económica, claro, porque cómo sujetaríamos esa
ética de, oiga, no podemos dar apoyo a un gobierno que esté en esa situación de un
imputado, que es lícito, razonable y, oiga, que incluso puede ser plausible, pero su
socio de gobierno no opina como usted y, por tanto, usted le ha dejado en una
situación complicada.
Y hombre, perdóneme, pero es curioso que aquellos que crearon un conflicto con el
tema de la televisión local de esta ciudad, a la Sra. Perea, aquellos que a seis meses
dejan, abandonan el gobierno y, por tanto, en un papelón al Partido Socialista, sean
los mismos que ahora digan, oiga, si tiene usted un problema, cuente conmigo. Yo
creo que todos nos colocamos donde nos colocamos, nos situamos donde nos
situamos y yo creo que hay que tomar siempre buenas notas de quienes son fiables y
quienes no son fiables y, perdóneme, usted creo que no es fiable, y mi pregunta es si
es fiable también el Sr. Esteve.

Essent les 18.45 hores, abandona la sessió la Sra. Meritxell Borràs Solé, regidora del
grup polític municipal de Convergència i Unió.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, d’entrada, tal i com s’ha dit, absolut respecte per
la decisió presa pel regidor i la seva força política, evidentment, respecte personal i
polític i, a partir d’aquí, doncs també una certa incomprensió. Incomprensió,
lamentem i lamentem molt que el que pensem que és una història d’èxit, que és el
govern d’aquesta ciutat, el govern d’esquerres progressista, que ha dotat a aquesta
ciutat d’oportunitats a la gent, que l’ha transformat des d’una esquerra
transformadora, on la coalició de partits polítics Iniciativa per Catalunya, Esquerra
Unida, PSC, però també la societat civil, els agents socials i econòmics, al llarg
d’aquests anys han aconseguit fer d’aquesta ciutat el que avui coneixem i que encara
tenen projectes a desenvolupar-se, per fer créixer encara més aquesta ciutat, per
continuar generant oportunitats per a la nostra gent, i pensem que això s’ha de fer,
s’està fent des d’aquest govern d’esquerres.
Lamentem, a sis mesos del final d’aquest mandat, que una de les forces polítiques
deixi d’estar en aquest projecte, ho lamentem, ho respectem, però també per una
altra banda el que fem és garantir, garantir al conjunt dels ciutadans i ciutadanes de
l'Hospitalet que el projecte és plenament vigent, que el projecte continua endavant,
que farem que aquesta ciutat continuï avançant i generant oportunitats per a la seva
gent i que aquest entrebanc, aquest sotrac, si vostès volen, en aquest moment, no
ens farà ni perdre el nord, ni perdre la direcció, la brúixola està ben apuntada, el full
de ruta està ben marcat, aquest govern continuarà fent les seves polítiques,
continuarà tirant endavant i complint el Pla d’Actuació Municipal que vam aprovar a
l’inici d’aquest mandat, i esperem que l’èxit d’aquestes polítiques ens acompanyi, no
ja a l’Ajuntament, no ja al PSC, sinó al conjunt de ciutadans i ciutadanes de
l'Hospitalet, per molts anys més.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si la Sra. Perea volia afegir alguna cosa.

SRA. PEREA
Sí, si bé entenc, doncs la molèstia, per part del Sr. Ordóñez, de quan han arribat els
dictàmens, també és cert que les instruccions comptables ens obliguen a què aquest
Ple sigui el darrer per poder dotar determinades accions que hem de fer. Li posaré
l’exemple de la urgència, una és la Sentència que han guanyat, al Jutjat del Social,
els treballadors de La Farga, quant a la paga que es va retenir per part de l’Estat, que
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ens va obligar a retenir, i el que fem és dotar-ho per poder-ho pagar i, per tant, és una
obligació que hem de complir. O per exemple les liquidacions que vam aprovar en el
darrer Consell d’Administració de La Farga, que vostè és coneixedor pel seu membre
que té en el Consell de La Farga, el que fem és dotar també per pagar, és a dir, són
dotacions que en el Ple de desembre no les podríem fer per les instruccions
comptables obligatòries que hem de fer. Tot i així, demano disculpes, sempre intento
avançar-me en els dictàmens, però certament el mes de novembre sempre té aquest
decalatge de dies, de nou li demano, doncs disculpes.

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

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Perea, disculpes més que acceptades. Una vez hemos tratado el punto,
Sr. Salmerón, que podemos obviamente no compartir y nuestra interpretación es la
que ha sido, que es que es una maniobra política, entonces, a partir de aquí, lo que
ya sí tenemos que plantear es un tema realmente ya de funcionamiento del
Ayuntamiento y, como bien se ha dicho, claro, usted ahora está ejerciendo unas
funciones que es de portavoz de un grupo, un grupo que mitad es oposición, mitad es
gobierno, entonces yo como portavoz de un grupo de la oposición sé mis funciones,
que es el control de gobierno con todo lo que eso conlleva.
Entonces claro, nosotros, como ha dicho otro grupo, lo que entendemos es que si no
se deja la portavocía del grupo en el que está, es por un tema económico, entonces
nosotros le pedimos que si no está en el gobierno, no esté representando un grupo
municipal que forman dos partidos políticos o que lo formen los que sean y, claro,
porque nosotros ya desde la oposición ya será difícil entender lo que estamos
haciendo o cómo nos tenemos que dirigir a ustedes, pero claro, qué funciones tendría
usted, claro, venir al Pleno y hablar de unas mociones, pero claro tampoco no sé si
usted realmente va a hacer de oposición siendo la persona que se sienta al lado
compañero de grupo municipal y está en el gobierno, eso no lo va a hacer y lo
sabemos todos.
Por tanto, lo que no tendría sentido es que usted siga como portavoz de algo, de un
ente raro que no sé si ha pasado en algún sitio lo que está haciendo usted ahora y si
que le pedimos la coherencia, deje la portavocía o si se pasa a grupo de la oposición,
pásese a grupo de la oposición y pueda votar a favor, pues todo lo que usted quiera a
favor del gobierno, pero hombre, si usted, además usted mismo ha hablado de ética,
pues la ética sería decir, oiga, yo soy coherente, dejo mi portavocía de un grupo
municipal que está en el gobierno y entonces me voy a hacer funciones de oposición.
Si no lo hace, pues entenderemos que todo es una pantomima, nos reforzará más en
el argumento que además le han dado todos los grupos de la oposición, y
entenderemos que sólo hay un trasfondo económico en el tema.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
No pretendía replicar, porque creo que está todo muy explicado, pero permítanme
que les haga una reflexión, porque realmente, intentando hacer una extracción de
ciudadano y no ya solamente de concejal, sino de ciudadano, les he de felicitar al
resto de grupos y las personas que han hablado, porque aquí están ustedes
hablando de oposición y le están haciendo la oposición a un concejal que deja el
gobierno, con todo lo que eso implica, y sin embargo no hablan como oposición que
son, no hablan del hecho que provoca esa dimisión, entonces, les felicito, han
conseguido que no hablemos de la imputación de la Alcaldesa, y estar aquí
preocupándose de los problemas internos del grupo de Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, ya los resolveremos, no se preocupe Sr.
Ordóñez, ya los resolveremos. Pero no soy yo quien les tenga que decir lo que
tengan que hacer, pero les felicito porque realmente han conseguido que no se hable
del fondo de la cuestión, de por qué este concejal de gobierno hasta ayer, está
dimitiendo hoy, no es un tema menor. Solamente he hecho esa observación. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, sí, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, Sr. Salmerón, des de Convergència i Unió mai hem fet cap posicionament sobre
un imputat, mentre aquesta persona no sigui una persona condemnada, no hi ha res
a dir i, per tant, vostè, com ha comentat al principi, vostè pren la decisió lícita de fer
això i que cadascú interpreti el que vulgui, vostè acaba de fer ara el mateix que hem
fet nosaltres a la inversa, és fer una interpretació, per tant, les interpretacions, com ha
dit, són lliures, però aquí el que consta és que vostè és el que ha dimitit, no ha dimitit
l’Alcaldessa, no ha dimitit ningú d’un altre grup, ha dimitit vostè, vostè dóna unes
explicacions que si les hagués fet en el minut u, com ha dit, les haguéssim entès, a
cinc, sis mesos vista i a sis mesos de les eleccions, doncs provoquen que lliurament
cadascú interpreti una cosa, que resulta que és que la majoria interpreten el mateix,
doncs potser, abans jo ho he dit, el temps ens posa a cadascú en el seu lloc, potser
estem tots equivocats i vostè està encertat o a l’inrevés, el temps ho dirà.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Yo supongo, Sr. Salmerón, que la Alcaldesa luego le
comentará algunas cosas, porque le afecta a ella directamente y porque afecta a este
gobierno de la ciudad. Pero escuche, nosotros lo que decimos es la incoherencia, no
otra cosa, es que no puedes irte del gobierno como concejal y a la vez estar en el
gobierno como grupo político ¿lo entiende? Eso es lo que estamos diciendo y esa es
la incoherencia y eso es lo que, bajo nuestro punto de vista, creemos que es un
engaño, y mientras usted mantenga esa posición, creemos que es un engaño, y eso
es lógico entenderlo así. Y claro, lo siguiente es que ustedes fueron una coalición,
cómo pueden estar juntos, cuando uno se va y el otro se queda, y lo que yo le he
planteado, que puede tener cierta lógica su ética, no la discuto, y sus convicciones,
que no las discuto, pero cómo deja a su todavía socio de coalición, qué ética tiene
este señor y que convicciones tiene este señor, porque en principio son ustedes
también una coalición, ustedes se presentaron también de forma conjunta a unas
elecciones municipales ¿no?

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí Sra. Alcaldessa, gràcies. Jo també per centrar una mica el que deien alguns
companys ara, el codi ètic d’Esquerra Unida és només per l'Hospitalet? ¿La
coherència és que només s’abandona el govern a l'Hospitalet i a la resta de, no
d’equips de govern, sinó de grups municipals de la resta de Catalunya, on en el
mateix grup està l’Alcalde en la mateixa situació, els regidors continuen essent?
Parlem d’altres coses, parlem d’altres coses.
Escolti, aquí tenim un govern, un govern d’esquerres, fort, que ha tirat endavant, que
la coherència i el treball ens ha portat on estem, i això és el que és important, això és
el que avui en dia és el missatge que crec que està esperant la ciutadania, que els
regidors, que les regidores, que tothom ens posem a treballar per intentar millorar la
seva qualitat de vida, l’altre jo no ho acabo de veure, o sigui, el que avui estem
debatent no és una altra cosa que la renúncia d’un regidor i la separació d’un grup
municipal, sense cap motiu que justifiqui la seva decisió en aquests moments, sense
cap motiu i, a més a més, amb totes les prevencions des del punt de vista col·lectiu i
personal.
Això és el que fa que els grups avui de l’oposició, clarament, els grups avui clarament
de l’oposició estiguin dient el que estan dient i això és el que no ens agradaria sentir,
però els hi hem posat massa fàcil, els hi hem posat massa fàcil, perquè necessitem
llençar missatges clars i avui aquí no hi ha un missatge clar, el missatge és fosc, és
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complex i això és el que està portant el debat al lloc on l’està portant, aquest és el
problema.
Escolti’m, coherència, a mi que una força política tingui un codi ètic, la nostra també
el té i no té res a envejar al codi ètic de ningú, de ningú, però si el seu el que permet
és fer a cadascú, segons la ciutat, segons el poble o segons el vent, a cadascú el que
fa, això no és un codi ètic, això és una altra cosa, perquè no pot ser que aquí, a
aquesta vora del riu Llobregat fem una cosa i a l’altre vora del riu Llobregat, en el
Prat, no a la Xina, en el Prat, fem una altra. Per tant, la coherència, a mi m’agradaria
més que anés una mica més enllà del terme municipal, perquè crec que la coherència
és un valor i crec que és un valor que hem de cultivar.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passaríem al següent apartat.

Essent les 19 hores, abandona la sessió el Sr. Antonio Bermudo Ávila, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
PROPOSTA 1.9175 DE 24 DE NOVEMBRE DE 2014, D’ACCEPTACIÓ DE LA RENUNCIA DEL
REGIDOR SR. ALFONS SALMERON MUÑOZ AL CÀRREC DE REGIDOR
PRESIDENT DEL DISTRICTE I “CENTRE, SANT JOSEP I SAN FELIU” I A LA
DELEGACIÓ ESPECIAL EFECTUADA EN EL DECRET NÚM. 4452/2011, DE 15 DE
JUNY, I NOMENAMENT DE REGIDORA PRESIDENTA DE DISTRICTE I, A LA
REGIDORA SRA. MARIA MERCE PEREA I CONILLAS.
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:

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, i l’article 34.3 del
vigent reglament orgànic de participació ciutadana, i segons l’article 45 apartats 5 i 6
del vigent reglament orgànic de Ple, DÓNA compte al Ple del Decret de l’Alcaldia
número 9175 de 24 de novembre de 2014, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENUNCIA DEL REGIDOR SR.
ALFONS SALMERON MUÑOZ AL CÀRREC DE REGIDOR PRESIDENT DEL
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DISTRICTE I “CENTRE, SANT JOSEP I SAN FELIU” I
NOMENAMENT DE
REGIDORA PRESIDENTA DE DISTRICTE I, A LA REGIDORA SRA. MARIA
MERCE PEREA i CONILLAS.
ATÈS l’escrit presentat a l’alcaldessa en data 24 de novembre de 2014, pel qual el
Regidor Sr. ALFONS SALMERON MUÑOZ renuncia a les competències de govern
que li van ser delegades per l’alcaldia en el decrets núm. 4450 i 4452 de 15 de juny
de 2011.
ATÈS que pel Decret 4450/2011, de 15 de juny de 2011, es va efectuar delegació
especial del Districte I “Centre, Sant Josep i Sanfeliu” a favor del Regidor Sr. Alfons
Salmerón Muñoz.
ATÈS que aquest Decret va ser revocat pel Decret 9385/2011, de 12 de desembre de
2011, publicat en el BOP de 28/12/2011, el qual va ser dictat com a conseqüència de
l’inici de la vigència del règim de gran població, i en el que el Regidor Sr. Alfons
Salmerón Muñoz, va ser nomenat Regidor President del Districte I.
ATÈS que com a conseqüència de l’inici de la vigència del Reglament Orgànic de
Participació Ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat, publicat en el BOP de 25 de
febrer de 2013, l’alcaldia va dictar el Decret 2269/2013, de 13 de març (BOP
27/03/2013) pel qual es va ratificar el nomenament dels diferents Regidors Presidents
dels Districtes, entre el quals figurava el Sr. Alfons Salmerón Muñoz.
ATÈS que el Decret 4452 de 15 de juny de 2011 va efectuar delegació especial de
l’alcaldia en favor del Regidor Sr. Alfons Salmerón Muñoz per a un estudi de viabilitat
d’un projecte que permeti desenvolupar el sector anomenat Can Trabal, el qual va ser
publicat en el BOP de 30/06/2011, i va ser confirmat pel Decret 9385/2011, de 12 de
desembre, publicat en el BOP de 28 de desembre de 2011.
VIST que l’article 28 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet
de Llobregat, determina que la Presidència del Districte correspon a un Regidor/a
delegat/da de l’alcaldia nomenat i cessat lliurament per aquesta en execució de l’art.
124.4.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
VIST que l’article 124.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local autoritza a l’alcaldia per efectuar delegació per mitjà de decret de les
competències en la Junta de Govern Local, en els seus membres i en els altres
regidors, determinant l’art. 56.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós i de Regim Local de Catalunya en relació amb l’art. 43.3 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització i Funcionament de les entitats locals la possibilitat de conferir
delegacions especials per encàrrecs específics a favor de qualsevol regidor.
En ús de les competències atribuïdes a aquesta Alcaldia a l’art. 124.4.g) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
DISPOSO:
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PRIMER.- ACCEPTAR la renúncia del Regidor Sr. Alfons Salmerón Muñoz amb
efectes del dia 24 de novembre de 2014, al càrrec de Regidor President del Districte I
“Centre, Sant Josep i San Feliu”; i en conseqüència de conformitat amb l’art. 32 del
vigent Reglament Orgànic de Participació comportarà el cessament en el càrrec de
Vicepresident del Consell del Districte I, segons nomenament efectuat pel Decret
2271/2013, de 13 de març.
SEGON.- NOMENAR, prèvia la seva acceptació, com a Regidora Presidenta del
DISTRICTE I “CENTRE, SANT JOSEP, SANFELIU”, a la Regidora Sra. MARIA
MERCE PEREA CONILLAS, amb efectes del dia 25 de novembre de 2014, la qual
exercirà el seu càrrec en els termes establerts per a la resta de Regidors Presidents
dels Districtes pel Decret 9385/2011, de 12 de desembre, publicat en el BOP de 28
de desembre de 2011 i el vigent Reglament Orgànic de Govern i Administració, a la
qual li correspondrà la Vicepresidència del Consell del Districte I per aplicació
automàtica de l’art. 32 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, en tant, no
es modifiquin els nomenaments actuals.
TERCER.- REVOCAR la delegació especial efectuada al Decret 4452 de 15 de juny
de 2011 publicada en el BOP de 30/06/2011 i confirmada pel Decret 9385/2011, de
12 de desembre, publicat en el BOP de 28 de desembre de 2011, la qual resta
sense efecte i en conseqüència les actuacions referides a aquesta delegació s’han
d’entendre incorporades a l’àmbit de l’Àrea D’ESPAI PÚBLIC URBANISME I
SOSTENIBILITAT.
QUART.- PUBLICAR aquest decret en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler
d’anuncis de la Corporació, i en la seu electrònica de l’Ajuntament en compliment del
que disposen l’art. 44 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l’art. 8.6
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 34.3 del vigent Reglament Orgànic de
Participació Ciutadana.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als interessats, així com a tots els regidors i
regidores de l’ajuntament.
SETÈ.- TRASLLADAR aquest Decret a la Intervenció General municipal, a la
Tresoreria, i a la Gerència, i fer publicació en la intranet per a coneixement general de
les àrees municipals.”

PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
PROPOSTA 2.9176 DE 24 DE NOVEMBRE DE 2014, DE SUBSTITUCIÓ DEL REGIDOR SR.
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ALFONS SALMERON MUÑOZ, COM A MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, PEL REGIDOR SR. CRISTIAN ALCÁZAR ESTEBAN.
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:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i segons l’article 45
apartats 5 i 6 del vigent reglament orgànic de Ple, DÓNA compte al Ple del Decret de
l’Alcaldia número 9176 de 24 de novembre de 2014, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA DE SUBSTITUCIÓ DEL REGIDOR SR. ALFONS
SALMERON MUÑOZ, COM A MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

ATÈS que per Decret de l’alcaldia núm. 9383/2011, de 12 de desembre, publicat en el
BOP de 28/12/2011, del qual es va donar compte al ple en sessió de 20 de desembre
de 2011, es va resoldre el nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i
la delegació de competències de l’alcaldia en aquest òrgan.
ATÈS l’escrit de renuncia a determinades competències de govern, presentat pel
Regidor Sr. Alfons Salmeron Muñoz en data 24 de novembre de 2014.
VIST que l’article 126.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, configura la Junta de Govern Local com a l’òrgan de col·laboració de
l’alcaldia en la funció de direcció política al qual li corresponen les funcions executives
i administratives que li atribueix la mateixa llei.
VIST que l’art. 126.2 de la Llei abans referida atorga a l’alcaldia la competència per a
nomenar i separar lliurement als membres de la Junta de Govern Local
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 124 i 126 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
HE RESOLT:
PRIMER.- CESSAR com a Vocal membre de la Junta de Govern Local al Regidor Sr.
Alfons Salmeron Muñoz amb efectes del dia 24 de novembre de 2014.
SEGON.- NOMENAR, vocal membre de la Junta de Govern Local al Regidor Sr.
Cristian Alcázar Esteban, amb la qual cosa la composició de la Junta de Govern
Local és la següent:
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PRESIDENTA

NURIA MARIN MARTÍNEZ – L’alcaldessa

VOCALS

FRANCESC JOSEP BELVER I VALLES
MERCÉ PEREA I CONILLAS (Regidora Secretària
titular)
ALFONS BONALS I FLORIT (Regidor Secretari
suplent)
LLUIS ESTEVE GARNES
Mª. DOLORS FERNANDEZ BOSCH
JOSE MARÍA GARCÍA MOMPEL
ANTONIO BERMUDO AVILA
JAUME GRAELLS I VEGUIN
CRISTIAN ALCAZAR ESTEBAN

TERCER.- DETERMINAR que la resta de nomenaments i les determinacions
relatives a les delegacions de competències d’aquesta Alcaldia en la Junta de Govern
Local en els termes recollits al Decret 9383/2011, de 12 de desembre, publicat en el
BOP de 28 de desembre de 2011.
QUART.- PUBLICAR aquest decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de la Corporació, en la seu electrònica de l’Ajuntament atès la publicació
integra del Decret 9383/2011 en compliment del que disposa l’art. 44 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l’art. 8.6 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als interessats, així com a tots els regidors i
regidores de l’ajuntament.
SETÈ.- TRASLLADAR aquest Decret a la Intervenció General municipal, a la
Tresoreria, i a la Gerència, i fer publicació en la intranet per a coneixement general de
les àrees municipals.”

HISENDA I RECURSOS GENERALS

PROPOSTA 3.PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 5/2014
DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT.
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Vista l’observació de la Intervenció General que literalment diu: “OBSERVACIÓ.
S’assoleixen quantitativament els objectius del pla econòmic financer al 31.12.2014
per l’addició dels estalvis procedents de les amortitzacions de places i per no la
cobertura de les places procedents de jubilacions anticipades.” No obstant això, es
dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova
amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATESA la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament aprovada per acord del Ple
en sessió de 20 de desembre de 2013.
ATÈS que l’article 27.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals,
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla pot ser
modificada amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o
millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna.
ATÈS que l’article 126.3 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, estableix que
la modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el
compliment dels tràmits establerts per a la seva modificació.
VIST l’informe de la Directora de Serveis de Hisenda, Recursos Generals,
Programació i Pressupostos.
VIST l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació de la plantilla és el Ple de l’Ajuntament
d’acord amb l’article 123 1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació núm. 5/2014 de la plantilla del
personal al servei de l’Ajuntament d’acord amb el detall següent:
1. PERSONAL FUNCIONARI
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1.1. Amortització de places
Denominació de la plaça: Aparellador/a-Arquitecte/a Tècnic/a
Escala: Administració Especial
Subescala: Tècnica
Classe: Tècnics/ques Mitjans/es
Subgrup: A2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Enginyer/a
Escala: Administració Especial
Subescala: Tècnica
Classe: Tècnics/ques Superiors
Subgrup: A1
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Inspector/a de consum
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Classe: Comeses especials
Subgrup: C1
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Oficial/a
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Classe: Personal d’oficis
Subgrup: C2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
1.2. Creació de places
Denominació de la plaça: Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe de Tècnics/ques Mitjans/es
Subgrup: A2
Núm. de places que es creen: 3
Denominació de la plaça: Tècnic/a auxiliar de biblioteca
Escala: Administració especial
Subescala: Serveis Especials
Classe Comeses Especials
Subgrup: C1
Núm. de places que es creen: 1
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SEGON.- EXPOSAR al públic aquest acord, amb l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els quals les
persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptat l’acord en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR la modificació de la
plantilla en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta de Personal Funcionari.
CINQUÈ.- TRAMETRE una còpia de la modificació de la plantilla definitivament
aprovada a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals.

PROPOSTA 4.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 77 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2014
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 201 I 203/2014, EN LA MODALITAT DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ - CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÉS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió 20 de desembre de 2013.
ATESOS els expedients incoats d’autorització de les modificacions de crèdits en la
modalitat de Baixes per anul·lació – crèdits extraordinari, d’acord amb el que es
preveu als articles 175 i 177 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de les modificacions de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2014, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
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El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdits 77 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2014, corresponent als expedients 201 i 203/2014 en la
modalitat de Baixa per anul·lació-crèdit extraordinari (29.783,50 euros) d’acord amb el
detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :

ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
97.437.441,68
0,00
0,00 97.437.441,68
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.392.397,36
0,00
0,00
7.392.397,36
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.834.537,71
67.286,47
0,00 23.901.824,18
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.432.276,25 7.029.780,67
0,00 84.462.056,92
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.970.000,00
0,00
0,00
2.970.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
683.347,00 13.811.203,12
0,00 14.494.550,12
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
9.716.706,52
0,00
9.716.706,52
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
0,00 17.840.914,10
0,00 17.840.914,10
TOTAL
218.000.000,00 48.465.890,88
0,00 266.465.890,88
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.225.333,81 5.978.005,91
85.450.778,39 2.271.281,62
5.780.450,00
-992.972,30
17.100.090,80 2.427.030,27
300.000,00
0,00
8.933.347,00 23.590.027,26
5.750.000,00 2.965.085,14
16.460.000,00 12.227.432,98
218.000.000,00 48.465.890,88

0,00 84.203.339,72
0,00 87.722.060,01
0,00
4.787.477,70
0,00 19.527.121,07
0,00
300.000,00
-10.000,00 32.513.374,26
10.000,00
8.725.085,14
0,00 28.687.432,98
0,00 266.465.890,88

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
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PROPOSTA 5.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 79 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2014
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 211, 212, 213 I 214/2014, EN LA
MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ-CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÉS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió 20 de desembre de 2013.

ATESOS els expedients incoats d’autorització de les modificacions de crèdits en la
modalitat de Baixes per anul·lació – crèdits extraordinari, d’acord amb el que es
preveu als articles 175 i 177 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.

ATÈS que en la tramitació de les modificacions de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2014, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.

El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,

ACORDA:

PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdits 79 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2014, corresponent als expedients 211, 212, 213 i
214/2014 en la modalitat de Baixa per anul·lació - crèdit extraordinari (220.954,58
euros) d’acord amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
97.437.441,68
0,00
0,00 97.437.441,68
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.392.397,36
0,00
0,00
7.392.397,36
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.834.537,71
67.286,47
0,00 23.901.824,18
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.432.276,25 7.029.780,67
0,00 84.462.056,92
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.970.000,00
0,00
0,00
2.970.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
683.347,00 13.811.203,12
0,00 14.494.550,12
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
9.716.706,52
0,00
9.716.706,52
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
0,00 17.840.914,10
0,00 17.840.914,10
TOTAL
218.000.000,00 48.465.890,88
0,00 266.465.890,88
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.225.333,81 5.978.005,91
85.450.778,39 2.271.281,62
5.780.450,00
-992.972,30
17.100.090,80 2.427.030,27
300.000,00
0,00
8.933.347,00 23.580.027,26
5.750.000,00 2.975.085,14
16.460.000,00 12.227.432,98
218.000.000,00 48.465.890,88

0,00 84.203.339,72
0,00 87.722.060,01
0,00
4.787.477,70
0,00 19.527.121,07
0,00
300.000,00
-220.954,58
220.954,58 32.513.374,26
0,00
8.725.085,14
0,00 28.687.432,98
0,00 266.465.890,88

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

PROPOSTA 6.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 76 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2014
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 205/2014, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
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ATÉS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió 20 de desembre de 2013.
ATESOS els expedients incoats d’autorització de les modificacions de crèdits en la
modalitat de Baixes per anul·lació – crèdits extraordinari, d’acord amb el que es
preveu als articles 179 i 180 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de les modificacions de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2014, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdits 76 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2014, corresponent als expedients 205/2014 en la
modalitat de Transferència de crèdits (274.473,14 euros) d’acord amb el detall que
figura a l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
97.437.441,68
0,00
0,00 97.437.441,68
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.392.397,36
0,00
0,00
7.392.397,36
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.834.537,71
67.286,47
0,00 23.901.824,18
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.432.276,25 7.029.780,67
0,00 84.462.056,92
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.970.000,00
0,00
0,00
2.970.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
683.347,00 13.811.203,12
0,00 14.494.550,12
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
9.716.706,52
0,00
9.716.706,52
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
0,00 17.840.914,10
0,00 17.840.914,10
TOTAL
218.000.000,00 48.465.890,88
0,00 266.465.890,88
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.225.333,81 5.978.005,91
85.450.778,39 2.169.647,13
5.780.450,00
-718.499,16
17.100.090,80 2.322.496,07
300.000,00
0,00
8.933.347,00 23.521.722,81
5.750.000,00 2.965.085,14
16.460.000,00 12.227.432,98
218.000.000,00 48.465.890,88

0,00 84.203.339,72
101.634,49 87.722.060,01
-274.473,14
4.787.477,70
104.534,20 19.527.121,07
0,00
300.000,00
68.304,45 32.523.374,26
0,00
8.715.085,14
0,00 28.687.432,98
0,00 266.465.890,88
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SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

PROPOSTA 7.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 82 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2014
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 217/2014, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÉS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió 20 de desembre de 2013.
ATESOS els expedients incoats d’autorització de les modificacions de crèdits en la
modalitat de Baixes per anul·lació – crèdits extraordinari, d’acord amb el que es
preveu als articles 179 i 180 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de les modificacions de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2014, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdits 82 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2014, corresponent als expedients 217/2014 en la
modalitat de Transferència de crèdits (16.105,76 euros) d’acord amb el detall que
figura a l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
97.437.441,68
0,00
0,00 97.437.441,68
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.392.397,36
0,00
0,00
7.392.397,36
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.834.537,71
67.286,47
0,00 23.901.824,18
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.432.276,25 7.369.354,67
0,00 84.801.630,92
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.970.000,00
0,00
0,00
2.970.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
683.347,00 13.811.203,12
0,00 14.494.550,12
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
9.716.706,52
0,00
9.716.706,52
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
0,00 17.840.914,10
0,00 17.840.914,10
TOTAL
218.000.000,00 48.805.464,88
0,00 266.805.464,88
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.225.333,81 5.986.146,58
85.450.778,39 2.602.714,95
5.780.450,00
-992.972,30
17.100.090,80 2.427.030,27
300.000,00
0,00
8.933.347,00 23.580.027,26
5.750.000,00 2.975.085,14
16.460.000,00 12.227.432,98
218.000.000,00 48.805.464,88

0,00 84.211.480,39
16.105,76 88.069.599,10
-16.105,76
4.771.371,94
0,00 19.527.121,07
0,00
300.000,00
0,00 32.513.374,26
0,00
8.725.085,14
0,00 28.687.432,98
0,00 266.805.464,88

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

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

DICTAMEN 10.PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL
PERIODE 20/10/2014 A 14/11/2014 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 7912
AL 8962.
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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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. 7912
de data 20 d’octubre de 2014 al núm. 8962 de data 14 de novembre de 2014.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

PER DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
DICTAMEN 11.JGL A LES SESSIONS NÚM. 40 DE 28 D’OCTUBRE I 41, 42 I 43 DE 4, 11 I 18 DE
NOVEMBRE DE 2014, 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 40 de 28 d’octubre i 41, 42 i 43 de 4,
11 i 18 de novembre de 2014, respectivament.

DESPATX OFICIAL ALTRES ÒRGANS DE GOVERN

DICTAMEN 12.PER DONAR COMPTE AL PLE DE L’ACORD DEL CONSELL
DE DISTRICTE I (EL CENTRE, SANT JOSEP I SANFELIU), RELATIU A LA
MILLORA DEL SERVEI D’AUTOBUSOS.
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 29 de gener de 2013, es va aprovar
definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest Ajuntament
que inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va ser publicat en el
BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicià la vigència de conformitat amb la seva
disposició final el dia següent a la seva publicació en el BOP, és a dir, el dia 26 de
febrer de 2013.
VIST que l’article 30 del reglament estableix les funcions que corresponen als
Consells de Districte i entre aquestes l’apartat b) inclou la de elevar a d’altres òrgans
municipals propostes d’actuació que donin resposta a les aspiracions dels veïns/es
en matèries d’interès per al districte.
VIST el certificat emès el 21 d’octubre de 2014 pel Secretari del Consell de Districte I,
relatiu a l’acord del Plenari del Consell de Districte I, que s’incorpora a l’expedient.
ES DONA COMPTE AL PLE de l’acord pres per unanimitat a la sessió plenària del
Consell de Districte I de 22 de setembre de 2014, relatiu a la reivindicació i la queixa
per part del Consell de Districte, a que es prenguin les mesures urgents per que es
millori el servei d’autobusos, en particular de la Línea L-10, especialment al seu pas
per L’Hospitalet i en la connexió barri de Sanfeliu i Hospital de Bellvitge-Tanatori,
compromís verbalitzat al moviment veïnal fa anys.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, PP, CiU, ICV-EUiA

En relació amb les mocions presentades pels Grups Municipals del PSC-PM,
PP, CiU, ICV-EUiA, números 13 i 14, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per a la presentació de la primera, em sembla que hi ha quatre paraules, ho dic
perquè escorcem una mica el temps, si volen faig un repàs abans que comenci a
comptar el temps, per a la primera seria la Sra. Fernández, la Sra. Clar, la Sra.
Elisabet Bas, Sr. Esteve vostè? no, no és obligatori, molt bé. I després la segona el
Sr. Esteve i el Sr. Jordi Monrós, no sé si... ah! Sra. Annabel Clar, la Sra. Meritxell
Borràs m’havia dit que era el Sr. Monrós. Molt bé, doncs comencem.

SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Aquesta és una moció que sorgeix de la que ja va presentar
la Federació de Municipis, l’Associació Catalana de Municipis, les diputacions, la
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Generalitat de Catalunya, i només fer algunes observacions que vénen a reafirmar el
que diuen, com és el rebuig contra la violència i el compromís que hem de tenir totes
les institucions de seguir treballant per eradicar-la, que és evident que cal recordar
encara a la nostra societat que els drets de les dones també són drets humans i que
com a tals mereixen ser respectats, fomentats i condemnar la seva vulneració, que és
imprescindible continuar treballant per la violència de gènere, perquè no quedi
submergida i no ens conformem en què aquest any hi hagin menys víctimes que en
l’anterior, que no és el cas, i que hem de treballar tots plegats perquè no hi hagi cap
víctima i aquest és l’objectiu.
I ens agradaria també fer menció a les dones que amb diversitat funcional, doncs
també reben violència de gènere i que per la seva fragilitat són més vulnerables i
tenen més dificultats per fer-li front. Recordar que tots tenim ja coneixement de què
és la violència de gènere i cóm s’ha d’abordar i que tenim instruments per fer-ho,
tenim la “Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género” a tot
l’Estat i la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Aquestes dues lleis, afortunadament, són d’aplicació, encara que de vegades la seva
aplicació sigui una mica fràgil, sigui una mica difusa, i ens diuen quin és el camí a
seguir i la necessitat que es compleixin en tota la seva intensitat. Sabem que hi ha
mesures educatives, policials, judicials, mesures de serveis socials, de vivenda,
inclús de protecció d’una manera més amplia. Tenint-les i sent un mirall per a la resta
de països que tenen molt clar que aquesta Llei és una Llei, les dues, doncs que són
en el seu gènere, doncs gairebé en exclusivitat i són referència, valdria la pena que ja
que les tenim, doncs que les poguéssim aplicar amb tota la seva intensitat, sense
oblidar-nos pel camí d’aspectes que normalment tenen que veure amb una qüestió
que és de recursos, tant materials com econòmics.
Saludem també el compromís de les institucions, de les entitats i de les associacions
de dones, però demanem que hi hagi aquest compromís de manera continuada,
sostinguda en el temps, i també de la ciutadania en general, que pensem que també
ha d’estar implicada en l’eradicació d’aquesta desgràcia continuada que patim aquí i
arreu del món.
I, sobretot, recordar també que a part de les mesures que s’estableixin per eradicar-la
quan s’ha produït, pensem que és imprescindible també que es treballi en la
prevenció i la sensibilització de la mateixa i de manera sostinguda, tant des que
s’inicia l’etapa escolar fins la continuada al llarg del temps que va dirigida a tota la
ciutadania i que pensem que les institucions tenen l’obligació, a través dels mitjans de
comunicació, de dir-nos que hi ha encara violència i a on es pot acudir quan aquesta
violència s’ha produït.
I, per fi, com tampoc podia ser d’una altra manera, sí que volem donar i expressar el
nostre condol als familiars, als coneguts i amics de les dues víctimes que
desgraciadament i d’una manera molt curta en el temps, ha hagut a la nostra ciutat.

…/…

60

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, al coincidir el Ple amb el Dia Internacional contra la
violència de gènere, era una assignatura obligada portar avui aquesta moció.
Recordar que la Llei de violència de gènere es va acordar a Espanya per total
unanimitat de tots els grups polítics, que era una bona Llei, que continua essent una
bona Llei, que a curt termini, a part de desenvolupar-la i donar-li més mitjans, això és
imprescindible, però que a llarg termini pensem, des del nostre grup, que s’ha de
treballar també en temes d’educació a les escoles, des de petits, i també en temes
d’igualtat. Desgraciadament en la joventut i adolescents, avui dia, no s’està avançant
en aquest tema i creiem que és molt important avançar en la igualtat, perquè no
sentim aquestes notícies tan esfereïdores que hi ha cada dia. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, des de Convergència i Unió volem començar la nostra intervenció donant el
condol als familiars i sobretot als fills especialment, de les dues víctimes de violència
de gènere que han hagut a la nostra ciutat. Volem posar un punt especialment
important a la ciutadania, ningú, ningú pot girar-li l’esquena a la violència de gènere,
els veïns, els companys de classe, que veuen un maltractament, no poden tancar els
ulls, tots tenim l’obligació de denunciar aquests fets. De vegades la víctima, per
motius psicològics, no es veu capaç de fer-ho, però si se sent recolzada per la
família, pels veïns, pels companys, pels amics, pels companys de classe, perquè hi
ha vegades que fins i tot a la classe hi ha violència envers les noies, és important
aquest recolzament, aquest suport de tota la societat cap a les dones que pateixen
qualsevol tipus de maltractament. I aquesta és una obligació que com a societat
tenim tots i demanar que ningú, si us plau, es giri d’esquena, ningú tanqui els ulls
quan vegi un acte de violència vers una dona o vers una nena.
I destacar també, doncs el que ha comentat la companya Dolors, a Europa, a la
Comunitat Europea, hi ha 40 milions de dones o nenes que pateixen algun tipus de
discapacitat, i no és per casualitat que el 40% d’elles han patit o pateixen actualment
algun tipus de violència de gènere. Potser dintre de la més vulnerabilitat de les dones,
les dones amb algun tipus de discapacitat són les més vulnerables de totes, posem
especial atenció a aquestes dones que pateixen aquest tipus de discapacitat o
qualsevol tipus de discapacitat, perquè cap d’elles se senti sola i se senti petita
davant un home que li aixequi la mà o davant d’un home que s’atreveixi a insultar-la.
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Essent les 19.05 hores, abandona la sessió el Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, ens sumem al rebuig a tota violència de gènere, als casos de l'Hospitalet, de la
resta de l’Estat i del món, per tant, subscrivim la moció i passaríem a defensar la
segona de les mocions, perquè queden tres minuts escassos.
La moció amb motiu del Dia Internacional “Ciutats per la Vida-NO a la Pena de Mort”.
El 30 de novembre centenars de ciutats al món commemoren el Dia Internacional de
“Ciutats per la Vida- NO a la Pena de Mort”, és una iniciativa internacional de la
Comunitat de Sant Egidi, recolzada per Amnistia Internacional i més de 1600 ciutats
s’han declarat, precisament, Ciutats contra la Pena de Mort.
La pena de mort representa la negació més extrema dels drets humans fonamentals,
encara que hi ha molts països que mantenen aquesta pena capital en els seus
ordenaments jurídics. La pena de mort legitima un acte de violència i venjança dut a
terme pels Estats.
Es tracta d’una pena arbitrària i irreversible i, tenint en compte que la justícia humana
no és infal·lible, mai no es podrà eliminar el risc d’executar a una persona innocent.
Sovint s’utilitza de forma discriminatòria i desproporcionada dirigida cap els més
desfavorits, minories o membres de comunitats racials, ètniques o religioses. Per tant,
cal que els governs de tot el món posin fi a aquesta forma inhumana de tractar a les
persones.
En els darrers anys han hagut avenços, 140 països han abolit la pena de mort en la
llei o en la pràctica, però no tot son avenços en la lluita, durant l’any 2013 les
execucions van augmentar quasi un 15 per cent respecte a l’any anterior i al menys
778 persones va ser executades a 22 països.
Per tot això, tots els grups que subscrivim aquesta moció, doncs proposem a
l’Ajuntament aquests acords, evidentment de la mà del grup local de BarcelonaL’Hospitalet Amnistia Internacional:
Demanem que es manifesti expressament el rebuig de la nostra ciutat contra la pena
de mort, commemorant així el 30 de novembre el Dia Internacional de “Ciutats per la
Vida -No a la Pena de Mort”.
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Instem al Govern de la Generalitat a que traslladi al Govern espanyol la necessitat de
promoure iniciatives a favor de la memòria universal de l’ús de la pena de mort al
món i dur a terme gestions per les persones condemnades a mort.

SRA ALCALDESSA
Molt bé, doncs queden explicades i presentades les dues mocions, Sr. Ordóñez, pel
posicionament.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. A la primera moción relativa a la eliminación de la violencia
de género, Plataforma per Catalunya votará favorablemente, queríamos dar el
pésame a todas las familias de las víctimas de violencia de género, y como no podía
ser de otra manera, de manera muy especial a las que ha habido en Hospitalet.
Respecto a la segunda moción, a la de rechazo de la pena capital, votaremos
favorablemente también a su moción, pero sí que nos gustaría hacer alguna
puntualización. La primera puntualización obviamente, pues no puede ser de otra
manera, que es de quien nos viene presentada la moción, porque bueno, formar
parte de un grupo comunista y criticar la pena de muerte, pues bueno, también es un
poco surrealista en ese sentido, podemos entender que a nivel individual o a nivel
grupal, aquí lo puedan estar, pero claro, usted ha dado unos datos sobre las
ejecuciones de 2013, pero lo que se ha olvidado de decir es precisamente que el país
en el mundo donde hay más ejecuciones, llamémosles oficiales, es un país
comunista, una ideología que ustedes mismos aquí han defendido alguna vez,
cuando nosotros se lo hemos echado en cara, ustedes lo han defendido y han estado
orgullosos. Pues bien, pues esta es la ideología que los gobiernos oficialmente más
ejecuciones hacen.
Y también, como no puede ser de otra manera, pues también decirles que, claro, que
visto las mociones que ha habido en otros ayuntamientos sobre las condenas a las
ejecuciones del estado islámico y ustedes han votado en contra en muchos sitios,
pues bueno, pues entonces lo que no pueden hacer es una moción aquí de cara a la
galería o una moción que se puede compartir el texto que nos han hecho llegar a
todos esa Asociación, pero claro, luego cuando se posicionan en otras cosas, lo
hacen sin ninguna coherencia.
Y también lo que no podemos olvidar es que, claro, se hace un manifiesto
internacional de ciudades por derecho a la vida, pues bueno, pues entonces también
el derecho a la vida nosotros lo reclamamos en el tema del aborto. Igualmente, como
el manifiesto que nos han hecho llegar a todos es compartido, pues votamos
favorablemente la moción.

…/…

63

Essent les 19.10 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Antonio Bermudo Ávila, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna paraula més, està aprovada per unanimitat del Ple. Jo
simplement, aprofitant que, com deia la Sra. Bas, avui és el dia, el dia 25 de
novembre, no és habitual que coincideixi el Ple amb aquest Dia Internacional, doncs
també, perquè imagino que per premura en l’explicació i en el temps, possiblement
no s’ha reconegut la feina i la tasca que també des de la societat civil es realitza cada
dia a les nostres ciutats i als nostres municipis.
En el cas concret de l'Hospitalet, doncs hi ha tot un seguit de grups de dones,
d’associacions que treballen precisament per aquesta igualtat, que lluiten contra
aquesta violència de gènere, aquesta violència masclista, avui mateix s’ha fet una
activitat, jo crec que és important tenir lleis i s’ha de reconèixer que hem avançat
molt, em sembla que d’aquí a poquet farà deu anys d’aquella gran Llei que tenim
aprovada i que va ser impulsada pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero i que
va ser recolzada per tots els grups amb representació al Congrés dels Diputats.
Però és evident que no només necessitem lleis, que aquestes lleis ha d’haver-hi una
voluntat política real, ha d’haver-hi una priorització per part dels governs, que
aquestes lleis realment arribin amb l’esperit que van ser construïdes i aprovades. I, en
aquest cas, en el cas de..., en fi, jo haig de dir la meva sensació, crec que en aquests
moments, precisament, doncs ens hi trobem en una situació que no sé si realment
tots els governs estan prioritzant aquesta lluita que necessitem més que mai, per
lluitar contra la violència masclista.
En tot cas, si parlem de la ciutat, com deia, s’ha fet aquest matí una trobada, una
caminada, des de l’Acollidora, des de la rambla Just Oliveres fins el centre, a un
referent de la ciutat, el CAID, allà a la plaça Colom, on realment tenim un servei que
ha estat pioner, un servei que des de l’any 1986 està prestant serveis a moltes
persones, a moltes dones que necessiten aquesta atenció, però és evident que
tampoc és necessari tenir aquests tipus de serveis, i jo crec que nosaltres com a
ciutat comptem amb un servei realitzat per grans professionals que ajuden a moltes
persones.
Però aquesta és una condició necessària, però no és suficient, per tant, necessitem,
com deia la Sra. Dolors Fernández i com algun de vostès dèieu a continuació,
necessitem també treballar des de l’àmbit educatiu, necessitem campanyes de
sensibilització i necessitem lluitar tots plegats contra aquesta xacra, que
desgraciadament perdura i que aquest any a Espanya, doncs ja portem 44 víctimes, a
Catalunya 13 i desgraciadament a l'Hospitalet en portem dues.
Per tant, jo vull agrair també en nom de totes les persones que necessiten que des
dels governs prioritzem aquests serveis i aquestes polítiques, doncs el posicionament
que avui hem realitzat en aquest Ajuntament, de recolzament d’aquest manifest, que
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no només hem fet com Ajuntament, sinó que és un manifest que s’ha treballat des del
món local i també amb d’altres institucions del país. Per tant, en fi, crec que tenim
feia, desgraciadament, i l’hem d’abordar.
Passaríem a la següent moció que està presentada per diferents grups polítics
també. Sra. Secretària.

Essent les 19.15 hores, abandona la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez, regidora
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 13 i 14; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 13.- EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA LA
VIOLÈNCIA VERS LES DONES.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

El dia 25 de novembre és el dia internacional contra la violència de gènere.
Els grups municipals del PSC-PM, PP, CiU, ICV-EUiA, proposen al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Adherir-se al manifest del 25 de novembre, elaborat per les quatre
diputacions territorials, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis
de Catalunya i la Generalitat de Catalunya que literalment diu:
“MANIFEST INSTITUCIONAL: DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per
manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública
la nostra ferma voluntat de seguir treballant fins eradicar-la.
Una any més, malauradament, tornem a ser aquí per haver de recordar i fer palès
que els drets de les dones són drets humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de
la injustícia i la crueltat, significa una manca de reconeixement de l’autoritat i la
llibertat femenina i representa un gran impediment per assolir la pau, el
desenvolupament i el dret d’exercir la ciutadania. Una societat desenvolupada no es
pot permetre vulnerar els drets més bàsics i elementals de la meitat de la seva
població.
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En la societat actual, les discriminacions s’han revelat, a la pràctica, molt més
resistents i insidioses del que es podria imaginar; les raons de les desigualtats estan
més lligades a les estructures de funcionament de la nostra societat del que es creia.
Al mateix temps, en situacions de crisi com la que ara ens toca viure, la xacra de la
violència masclista es torna silenciosa i la lluita per apoderar les dones i fomentar la
denúncia social de qualsevol forma de violència contra les dones retrocedeix davant
la impossibilitat material de sobreviure en solitari. La manca d’autonomia i de llibertat
que moltes vegades envolta les dones, les situa en una posició de dependència i
d’inseguretat que les fa més vulnerables.
La violència contra les dones, sigui quina sigui la seva situació particular, es una
violació greu de llurs drets fonamentals, però encara és més odiosa i intolerable en el
moment en què s’exerceix contra una dona afectada per una discapacitat; i, això no
obstant, és proporcionalment més freqüent. A la Unió Europea existeixen
aproximadament 40 milions de nenes i dones amb discapacitat de les quals més del
40% sofreix o ha sofert alguna forma de violència. Les dones amb discapacitat
s’enfronten a una discriminació múltiple, freqüentment desconeguda i invisible, que es
tradueix en la pràctica en una veritable vulneració constant dels seus drets i llibertats.
En l’imaginari col·lectiu les dones amb discapacitat estan oblidades. Per aquestes
dones no existeix cap tipus de reconeixement social, perquè senzillament no
existeixen.
La discapacitat no ha de ser considerada des de la vulnerabilitat, sinó des de la
necessitat d’establir un nou ordre mitjançant la visualització de les aportacions de les
dones i la participació de manera activa en la presa de decisions, sense cedir davant
d’estereotips socials que no tenen en compte la seva singularitat i les limiten, tot
donant pas a noves mirades sobre el món i obrir, així, noves vies de transformació
personal i col·lectiva.
Avui, al nostre país, disposem del coneixement i dels instruments adients per avançar
en la lluita contra la violència masclista, disposem dels elements necessaris per
construir una base sòlida que ens permeti donar respostes integrals i de manera
coordinada a les diferents problemàtiques que es deriven d’una situació de violència
cap a les dones, cap a totes les dones, incloses les que, a més a més, pateixen una
doble discriminació, perquè tenen alguna diversitat funcional.
Des de ja fa força anys, han estat moltes les mesures activades per fer front a la
violència masclista. S’han aprovat lleis innovadores, s’han posat en marxa recursos
d’atenció, suport i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles, s’han acordat
protocols entre tots els agents implicats i, dia a dia, es posen en marxa mesures i
programes impulsats per les associacions de dones i promoguts per les
administracions per avançar en l’eradicació d’aquesta violència. No obstant això,
malgrat tots els avenços, en la quotidianitat se segueixen vulnerant els drets
fonamentals de les dones i la seva dignitat i la seva llibertat es veuen afectades amb
les pràctiques violentes que pateixen. Malgrat això, les dones segueixen sent
assassinades pel fet de ser dones i totes les mesures seran insuficients si no hi ha
una autèntica transformació de les relacions entre homes i dones, dels seus models
de comportament, sentimentals i afectius.
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Reivindiquem que hem de tenir a l’abast tots els recursos possibles per prevenir-la,
perseguir-la, i pal·liar i reparar els seus efectes amb l’únic objectiu possible i
desitjable de la seva eradicació. És necessari que el suport, els coneixements, els
sabers i la voluntat i el treball de les entitats de dones i de moltes institucions i
organitzacions implicades en aquesta lluita comptin amb el suport polític i de les
administracions. És necessari que les institucions i administracions puguin comptar
amb la xarxa associativa i l'expertesa dels moviments de dones. I, és imprescindible
que tota la societat, homes i dones, lluiti per visibilitzar, denunciar i eliminar qualsevol
tipus de discriminació patida per les dones.
La prevenció i la sensibilització no es poden desvincular de les intervencions
adreçades a tota la població, incidint molt especialment en la població més jove.
Avui volem renovar públicament el nostre compromís de sumar esforços i crear
sinergies de treball col·laboratiu, també amb els homes, que facin possible construir
conjuntament dinàmiques innovadores per avançar en l’eradicació de la violència
masclista. I volem aixecar la nostra veu, ferma, alta i clara, per denunciar la
vulneració constant dels drets humans que és la violència contra les dones”.
SEGON.- Donar trasllat dels acords anteriors a l’Institut Català de les Dones de la
Conselleria de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, al Consell de
Ciutat i a totes les entitats de dones de la ciutat.

MOCIÓ 14.- DE REBUIG A LA PENA CAPITAL COMMEMORANT EL DIA
INTERNACIONAL DE “CIUTATS PER LA VIDA- NO A LA PENA DE MORT”.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

El 30 de novembre centenars de ciutats al món commemoren el Dia Internacional de
“Ciutats per la Vida- NO a la Pena de Mort”, celebrant la data en què per primera
vegada en la història un estat, el Gran Ducat de la Toscana, va abolir la pena de mort
a 1786.
Aquesta jornada és una iniciativa internacional de la Comunitat de Sant Egidi, amb el
suport de la Coalició Mundial contra la Pena de Mort, a la qual pertany Amnistia
Internacional. Més de 1600 ciutats s’han declarat “Ciutats per la Vida- NO a la pena
de mort”.
Considerant que la pena de mort representa la negació més extrema dels drets
humans fonamentals, com el dret a la vida i el dret de tota persona a no ser sotmesa
a penes cruels, inhumans. No obstant, encara hi ha molts països que mantenen la
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pensa capital en els seus ordenaments jurídics. La pena de mort legitima un acte de
violència i venjança dut a terme pels Estats que perllonga el dolor de les famílies de
les víctimes del delicte i el sofriment dels éssers estimats de la persona condemnada.
Atès que es tracta d’una pensa arbitrària i irreversible i, tenint en compte que la
justícia humana no és infal·lible, mai no es podrà eliminar el risc d’executar a una
persona innocent. Sovint s’utilitza de forma discriminatòria i desproporcionada dirigida
contra els econòmicament més desfavorits, les minories, els membres de comunitats
racial, ètniques i religioses. Per tant, cal que els governs de tot el món posin fi
aquesta forma inhumana de tractar a les persones.
Tenint en compte que malgrat que el món avança cap a l’eradicació de la pensa de
mort, cal seguir lluitant per a posar fi a les execucions i aconseguir l’abolició de la
pena capital. En els últims trenta anys, 140 països han abolit la pena de mort en la llei
o en la pràctica. Encara que no tot son avenços en la lluita, durant l’any 2013 les
execucions augmentaren quasi un 15 per cent respecte al 2012. Almenys 778
persones va ser executades a 22 països. Per tant, no podem tancar els ulls davant el
fet que segueixen sent molts els països que continuen mantenint la pena capital i
moltes les persones executades cada any.
Considerant que l’any 2007, l’Assemblea General de Nacions Unides, va aprovar una
“Moratòria de l’ús de la pena de mort”, fent una crida a aquells països que la
mantenen per fer els passos necessaris per abolir-la.
Considerant que el Grup local de Barcelona-l’Hospitalet d’Amnistia Internacional s’ha
dirigit als grups municipals demanant el nostre posicionament.
Per tots aquests motius, els grups Municipals de PSC-PM, PP, 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 la pena de
mort commemorant el 30 de novembre el Dia Internacional de “Ciutats per la Vida. No
a la Pena de Mort”.
SEGON.-Instar al Govern de la Generalitat a que traslladi al Govern espanyol la
necessitat de promoure iniciatives de la memòria universal de l’ús de la pena de mort
al món i dur a terme gestions per les persones condemnades a mort.
TERCER.- Transmetre aquests acords a la Secretaria d’Afers Exteriors de la
Generalitat de Catalunya, a la Comunitat Sant Egidi i a Amnistia Internacional de
Catalunya.
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PSC-PM, CiU, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSC-PM, CiU,
ICV-EUiA, número 15, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que la presentació la faran el Sr. Cristian Alcázar i el Sr. Monrós,
Sr. Alcázar.

Essent les 19.16 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. ALCÁZAR
Sí, gràcies Alcaldessa. Per presentar aquesta moció, com deien, conjunta entre el
grup socialista, el grup de Convergència i Unió i el d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, en defensa i suport als clubs esportius de base. Una
moció que se sembla bastant a una altra que vam presentar fa gairebé un any i mig
en aquest Ple i que té a veure amb la profunda preocupació existent entre les entitats
esportives de base de la nostra ciutat, respecte de la regulació de la relació existent
entre els monitors esportius i les entitats esportives. Una situació que a més està
tenint ja i que pot tenir en el futur, conseqüències molt greus per l’esport de base de
l'Hospitalet.
Però crec que hem de fer una mica de memòria, fa prop de tres anys que sorgeix la
primera alarma, les inspeccions de seguretat social impulsades pel govern, a la cerca
de frau en la contractació i en la relació amb els esportistes, monitors i voluntaris
esportius. Aquesta acció que en principi cercava el frau en clubs d’elit o de semi-elit,
de seguida es va convertir en una campanya d’inspeccions a les entitats esportives
de base, amb caràcter retroactiu, sense tenir en compte les característiques de les
activitats que es desenvolupen, les dificultats econòmiques que afronten aquestes
entitats sense afany de lucre, i el que és més important de tot, la magnífica tasca
social que realitzen als nostres barris, pobles i ciutats.
Arran d’això va haver una important mobilització per part de les entitats esportives i
per part especialment també del món municipalista, que sí que coneix i conviu cada
dia amb les necessitats i neguits de la gent que mou l’esport de base. Fruit d’aquesta
pressió social i política, que va ser exercida des de molts fronts, el municipal, però
també des del govern de Catalunya, des de la Generalitat, el govern de l’Estat va
assumir i va aprovar una esmena a la Llei d’emprenedoria que l’obligava a cercar una
solució a aquest tema i va encarregar un estudi a una comissió d’experts que ha estat
més d’un any treballant, per tal de proposar una solució.
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I passat el temps ¿quins han estat els resultats d’aquest estudi sobre la realitat de les
entitats esportives de base? Doncs el resultat ha estat zero, res de res, sensibilitat de
“postureo”, però cap proposta nova que sigui viable per a les entitats esportives de
base, que no passi per la contractació pura i dura de tothom que tingui relació amb
les entitats i percebi alguna quantitat econòmica en concepte de compensació de
despeses. Per tant, ras i curt podríem dir que hem perdut un any, per no dir ni
proposar res, ens ho podríem haver estalviat i per comprovar, per la via dels fets, que
el govern d’Espanya ni entén, ni vol entendre el sector de l’esport de base.
A mi em queda el dubte de saber si és que directament no els interessa el tema o és
que no tenen cap idea o és que directament es volen carregar l’esport de base,
segurament hi ha una mica de tot. Però el que sí que tinc clar és que la gent, les
persones que tiren endavant l’esport de base a l'Hospitalet i a d’altres pobles i ciutats,
no s’ho mereixen, no es mereixen que després d’aquest temps la resposta més
destacable sigui iniciar, a partir del dia de difunts, també la data té gràcia, una
campanya d’inspeccions a les entitats esportives.
No es mereixen que es posi el focus de manera indiscriminada sobre elles, com si
totes les entitats i els seus presidents i presidentes fossin sospitosos d’un frau massiu
a la seguretat social, no es mereixen que el govern jugui al “despiste” i després que
els experts diguin que no hi ha res a fer, es dediquin a filtrar anuncis a la premsa, per
després desmentir-los. I, per últim, el que tampoc no es mereix la ciutat de
l'Hospitalet és que el seu regidor d’Esports es dirigeixi al responsable del Consejo
Superior de Deportes, perquè ens aclareixi si saben cap a on van, i un mes després
no ens hagi dit ni tan sols un “lo estamos estudiando”.
Per tot això i perquè nosaltres sí que creiem que hi ha alternatives i que el govern té
l’obligació de pensar-les, d’estudiar-les i de posar-les en marxa, perquè la societat
s’hi juga molt, proposem aquesta moció que demana bàsicament quatre coses:
La primera és que s’iniciï una nova moratòria en les inspeccions de seguretat social a
les entitats esportives i que s’aturi el Pla d’inspeccions massives que havia de
començar l’1 de novembre.
La segona és que el govern torni a estudiar la situació, que s’ho repensin, que
busquin alternatives, que s’ho tornin a mirar i que impulsin mesures i propostes que
regulin de forma adequada la relació entre els monitors o voluntaris esportius i les
entitats, generant seguretat jurídica pels membres de les juntes directives i no
provocant més dificultats econòmiques, perquè puguin tirar endavant les seves
funcions.
Tercer, que en el marc del que preveu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya vigent,
perquè en això el Tribunal Constitucional no s’hi va posar en el seu moment, el
govern transfereixi a la Generalitat, mitjans i recursos per tal de poder donar un
suport més ampli a les entitats esportives i, per tant, també a les de l'Hospitalet, i que
amb els seus recursos i mitjans, el govern de Catalunya implementi un Pla de Suport
Econòmic i de Millora de l’Esport de Base.
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I un punt quart, i crec que és important destacar-ho, un acord on no li demanem res a
ningú, sinó que ens comprometem nosaltres, com Ajuntament, a continuar donant
suport a les entitats esportives, per adaptar-se a les noves realitats socials, a les
noves normatives, a les noves lleis. I dic continuar, perquè ja fa molts anys que ho
fem de forma intensa.
Acabo dient que fa poc més d’un mes celebràvem la nit de l’esport de la nostra ciutat,
on tots els que hi érem allà ens vam aplegar per demostrar el nostre reconeixement i
el nostre suport a la feina que fan els esportistes i les entitats esportives de la ciutat i
dèiem que a l'Hospitalet l’esport, tot i les dificultats, no s’havia aturat. Però perquè no
s’aturi, perquè aquesta tasca de transformació social i de generació d’oportunitats i
d’igualtat, continuï funcionant, hem de cercar entre tots una solució possible i viable a
aquest gran problema.
En aquest sentit, proposem al Ple de l’Ajuntament que aprovi aquesta moció i, en
qualsevol cas, sigui com sigui, nosaltres estarem atents, presents i actius, en
qualsevol proposta que es pugui fer en la defensa i el suport a l’esport de base de
l'Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Des del grup de Convergència i Unió, un cop el Sr. Cristian Alcázar ha dit tot el que
ha dit, afegiré que a l'Hospitalet no tenim la sort de tenir ni un Barça, ni un Madrid, vol
dir que són clubs modestos, entitats modestes, que treballen el dia a dia, des de molt
a baix, i que aquesta feina i aquest esforç pot fer que el dia de demà, perquè surtin
jugadors de diferents esports, atletes d’elit, bé donat perquè hi ha clubs modestos
que fan una feina. Si ens carreguem aquests clubs, perquè la finalitat d’aquesta
aplicació reguladora laboral per part del govern del Partit Popular és aquesta, tractar
a clubs i entitats com empreses, tractar monitors i entrenadors com treballadors, és
única i exclusivament no pensar en el fons del que estan fent, en el que signifiquen
per a la ciutadania, en el que signifiquen transversalment per a tot això, apliquen
només un sistema que és el de recaptar i, més enllà de recaptar, sancionar, per
poder fer front, suposo, a mancances econòmiques per d’altres bandes.
Nosaltres sempre hem pensat que segurament s’ha de tenir una regulació específica
per aquest sector i, per tant, quan vam aprovar, quan vam subscriure aquesta
moratòria, que va durar un any i pico, un any i mig, enteníem que el que es produiria
en el moment d’aixecar-se aquest 1 de novembre, aquesta veda per anar a caçar
esportistes, precisament que es faria algun reglament, alguna reglamentació, via
voluntariat, via relació laboral, perquè això es pogués adequar d’una manera molt
més abaratint costos i legalitzant a l’hora la situació.
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La realitat és que, com deia el Sr. Cristian Alcázar, no s’ha produït res de res, va ser
una aturada, la qual un any i mig després la regulació laboral és la mateixa, no ha
canviat, i la interpretació que li donarà el govern d’Espanya és exactament el mateix,
anar a perseguir el possible frau, perquè entenen que hi ha un frau, quan la realitat és
que és un dia a dia en què aquests clubs esportius de base fan, a més a més, una
tasca social, integradora en molts barris amb dificultats i, més enllà, aquests propis
monitors i jugadors, que molts han estat jugadors de base i que, en el dia a dia, doncs
van pujant, com que els hi agrada l’esport, fan de monitors, després fan d’entrenadors
i els tracten d’una manera, doncs com a treballadors igual que els altres.
És evident que això provocarà, si realment això es porta a terme al 100%, com volen
fer-ho, provocarà que la despesa econòmica que hagin de suportar aquests clubs i
aquestes entitats, serà impossible, molts hauran de desaparèixer o d’incórrer en frau
si volen continuar amb les seves activitats, cosa que, evidentment, no aconsellem,
però que, torno a repetir, és imprescindible una regulació específica per aquest
sector.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara ja està presentada la moció i passaríem als grups que no han subscrit la
moció, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Plataforma per Catalunya votarà favorablement a la moció,
com també va votar favorablement a la moció semblant que es va portar a aquest Ple
fa un any i mig. Bé, els arguments els han dit els dos grups proponents de la moció,
realment agafar, o sigui, aquesta mesura realment nosaltres també esperàvem que
es fes un reglament o es fes un reglament especial, per aquest, diguéssim, voluntariat
o per aquesta gent que fa tasques d’entrenador, d’auxiliar, en equips de base.
Però realment també ens hem trobat amb la sorpresa que no s’ha fet cap reglament i
el que està clar aquí és que és una de les mesures, és una altra de les mesures que
l’únic objectiu que té és un afany clarament recaptatori i que el que deixa de banda
aquesta mesura, doncs és la part més social de l’esport de base. Els que hem
practicat i practiquem esport, doncs sabem que, bé, en els clubs una cosa és el
voluntariat i ajudar al club i altre gent que dedica moltes i moltes hores a ajudar als
seus clubs, i la forma de créixer dels clubs és precisament aquesta gent que dedica
tantes, tantes hores.
I moltes vegades aquestes petites retribucions que se’ls hi donen a aquesta gent, ni
tan sols compensen les despeses en viatges o despeses en material que aquesta
mateixa gent compra, pagar-li a un entrenador d’un equip d’un esport amateur de
base 150 euros al mes, doncs és que no li dóna ni per les despeses que allò li
comporta, i la tasca que fa aquesta gent realment és impagable, és impagable per tot
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els tema de valors que transmet, ja que nosaltres considerem que l’esport és
realment una de les millors maneres de transmetre valors des de ben petits a la gent
jove.
I la base de l’esport ha de ser l’esport amateur, deien que aquí no tenim el Barça i el
Madrid, bé, doncs potser jo estic content de no tenir a la ciutat al Barça i al Madrid, en
el sentit que, quan un va a la nit de l’esport i veu tantíssima gent de la ciutat que
guanya premis a nivell nacional, a nivell regional o, fins i tot, a nivell internacional,
sortint de clubs complertament amateurs, allò realment ens fa més goig que si fos
gent que potser cobrés 8 o 10 milions d’euros, doncs bé, no em semblaria igual.
El que sí que nosaltres demanem, com ja vam demanar fa un any o any i mig que es
va portar aquesta moció, que creiem que l’Ajuntament aquí a part de demanar i dir
que continuarà fent un suport als clubs de la ciutat, doncs nosaltres el que creiem és
que haurien de crear un nou pla municipal de l’esport, on tant l’Ajuntament, com
representants de grups polítics i els clubs de la ciutat que ho desitgessin, el que
hauríem de centrar-nos i veure com podem fomentar i buscar inclús patrocinadors
pels equips amateurs de la nostra ciutat.
Òbviament no podem deixar-nos de banda, malgrat que el que demana la moció ho
subscrivim complertament, que des del grup municipal de Plataforma per Catalunya
no estem d’acord amb com es fa el repartiment de les subvencions en el tema dels
clubs esportius, per tant, nosaltres considerem que hi ha clubs que s’emporten un
percentatge molt alt de subvencions i d’altres que no se’ls ajuda com se’ls hauria
d’ajudar.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, nuestra posición ya se dio en julio de 2013, es una
moción que viene de ahí y, por tanto, mantenemos el voto contrario.

SRA. ALCALDESSA
Bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, Sr. Alcázar.

SR. ALCÁZAR
Sí, per respondre molt ràpidament a alguna de les qüestions que s’han plantejat,
evidentment agrair el vot favorable dels grups que s’han manifestat a favor i que
subscriuen també la moció, lamentar que el Partit Popular continuï en una posició
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com la que va mantenir en el 2013, que demostra aquesta manca de sensibilitat i
d’enteniment cap a un sector com és l’esport de base en concret.
I una mica al fil dels comentaris que feia el portaveu de Plataforma, dir només un
parell de coses, primer, que jo penso que aquest atac va una miqueta més enllà
d’una qüestió només recaptatòria, que també hi és, evidentment, jo crec que al final,
com a totes les societats, hi ha diferents models de societat, hi ha alguns que
defensem que l’esport ha de ser per tothom i que les entitats esportives, la societat
civil, han de tenir un paper protagonista en aquest assumpte, i hi ha d’altres que
defensen una societat dual, on uns poden fer unes coses i d’altres no poden, perquè
no se les poden pagar. I això també està al darrera de no només aquesta mesura,
sinó d’altres que des del govern de l’Estat s’han implementat en contra de l’esport de
base.
Afegir una frase, està clar, dèiem Barça, Espanyol, Madrid, bé, el que està clar és que
ningú neix esportista d’elit, abans de ser-ho passa per aquesta trama d’entitats
arrelades al territori, que fan aquesta tasca esportiva i social que comentem, i això és
el que hem de protegir entre tots.
I respecte del tema d’un pla municipal d’esport, bé, estem acabant, a les acaballes
del mandat, jo crec que aquest pot ser un tema a tractar en el futur, si ho considerem
necessari, evidentment, des de l’equip de govern.
I respecte del tema de patrocinadors i projectes de futur per l’esport de la ciutat, vostè
sap, tot i que no han format part dels debats, perquè no han volgut participar
activament, que hem fet un procés de reflexió a la ciutat, que es diu “L’Hospitalet On,
el futur per endavant”, on es tracen moltes línies de treball estratègic també per
l’esport de l'Hospitalet, i que també tracta dels elements que poden generar recursos,
nous recursos, de patrocini, de suport, a l’esport a la nostra ciutat. I en aquesta línia
estem compromesos a desenvolupar-ho i a què això sigui una realitat i ens ajudi a
millorar l’esport a la ciutat.
Respecte del tema de si està d’acord o no amb les subvencions, digui’m en quin punt
concret, perquè dir que no estic d’acord, perquè uns cobren molt i d’altres poc, doncs
està molt bé, però no diu res, sempre hi ha alguns que tenen subvencions més grans
i d’altres més petites, jo li dic que hi ha un varem de subvencions aprovat, que
s’aplica, que s’aplica de manera correcta, que s’explica entitat per entitat, que tothom
sap perquè rep uns diners o uns altres, i que aquesta és la marca de transparència
d’aquest govern i que també inspira les accions de la regidoria d’Esports i Joventut.
Per tant, si em diu el punt concret, doncs podem estudiar si poguéssim fer alguna
modificació.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna cosa més, si no, passaríem al següent apartat.
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Essent les 19.30 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 15; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 15.-

EN DEFENSA I SUPORT ALS CLUBS ESPORTIUS DE BASE.

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, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 6 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

L’Esport està ara més amenaçat que mai. Les mesures en matèria esportiva que està
adoptant el Govern de l’Estat, en un intent de complir amb els seus objectius
electorals, recaptatoris i pressupostaris, estan posant en perill la supervivència de
clubs i entitats esportives, així com la permanència en aquestes d’entrenadors,
esportistes i professionals que volen aportar la seva experiència i formació al
col·lectiu d’una manera altruista i voluntària realitzant una magnifica tasca al voltant
de l’Esport de base.
En l’actual legislatura, el món de l’esport en general i el dels clubs en particular han
hagut d’afrontar mesures tan dures del Govern de l’Estat com la pujada de l’IVA del 8
al 21% per l’ús d’instal·lacions esportives. Alhora, les amenaces de la imposició de la
Llicència Esportiva Única, que persegueix com a únic objectiu recentralitzar l’esport,
limitar greument els ingressos de les federacions catalanes, augmentar els costos
dels esportistes que vulguin competir i envair, una vegada més, les competències
autonòmiques, en aquesta ocasió en matèria esportiva.
Per tot aquest seguit de mesures que han endurit molt més la situació que existeix
com a conseqüència de la crisi, hem de sumar-hi la següent: a partir de 1 de
novembre, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social iniciarà una campanya que,
sota la denominació “Regularización laboral de la actividad desarrollada en los clubes
y entidades deportivas sin ánimo de lucro”, posa en greu perill la supervivència de
l’esport de base. Aquesta última mesura es converteix en una amenaça sense
precedents i llença pel terra el magnífic treball i la insubstituïble funció que realitzen
centenars de clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.
El què hi ha al darrera d’aquesta mesura és l’atac al gran moviment de voluntariat
esportiu sense ànim de lucre que fins ara realitzava una funció fonamental i
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imprescindible en els clubs i associacions esportives catalanes i de la resta
d’Espanya, de la mateixa manera que la resta de països de la Unió Europea.
La voluntat del Govern és rebaixar aquesta tasca altruista a una relació
exclusivament laboral, cosa què, entre d’altres perjudicis, provocarà l’increment de les
despeses derivades de la pràctica esportiva de base casi en un 50%; eliminant de
cop la important funció social d’interès general que realitzen els clubs esportius de
base i en gran mesura, abocant-los a l’empobriment o fent desaparèixer
irremeiablement molts d’ells.
L’efecte immediat de tot plegat serà l’augment de la desigualtat d’oportunitats i
l’escletxa social en matèria esportiva, limitant i vetant a una part important de la
població l’accés al seu dret a l’esport en condicions d’igualtat per motius de renda.
Per tot l’anterior, els grups municipals del PSC-PM, CiU i ICV-EUiA, proposen al Ple
de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat i als organismes competents que aturin, posant
en marxa una nova moratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’esport de
base que havia de començar l’1 de novembre de 2014, i què ha estat considerat en el
sector com una causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense
que hagi causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a
adoptar aquestes mesures.
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries
per regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit
de les entitats esportives, en el marc del Pla de Suport Econòmic i de Millora de
l’Esport Base, d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de
cada modalitat esportiva, alhora que no exclogui a ningú per la seva situació; així
també, proposar les mesures oportunes per assegurar el manteniment de la xarxa
consolidada de voluntariat esportiu, que realitza una tasca altruista i la compensació
econòmica de la qual per les despeses ocasionades per l’activitat que realitzen, en
cap cas pot ser considerada com a salari.
TERCER.- Instar al Govern de l’Estat, en el marc del que preveu l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya vigent, a que transfereixi mitjans i recursos a la Generalitat
de Catalunya, per poder exercir la seva competència en aquesta matèria i perquè
pugui, amb participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector,
implementar un Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, incorporant la
prestació dels diferents serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim
de lucre.
QUART.- L’Ajuntament continuarà donant suport, dins les seves possibilitats i
competències, a les entitats esportives del municipi, i les acompanyarà amb els
recursos tècnics disponibles per a la seva regularització, si la situació particular ho
requereix.
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CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, al govern de la Generalitat
de Catalunya, a la Federació de municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis
de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de
Catalunya.

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSC-PM i
d’ICV-EUiA, número 16, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que aquesta la presentarà el Sr. Belver i el Sr. Salmerón, molt bé,
Sr. Belver.

Essent les 19.31 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, és una moció que preferiríem no portar, com
saben, no és la primera vegada que portem mocions d’aquestes característiques, on
el que venim a fer és demanar que es faci una cosa que està compromesa per una
altra administració i ho fem en un moment, pensem ja final, o sigui ja com a últim
recurs. Estem parlant del CAP del Gornal, pensem que el CAP del Gornal en aquests
moments està ocupant un espai cedit per un supermercat a la Generalitat, que expira
en l’any 2015 aquesta cessió, per tant, seria possible que, una vegada complert el
termini, la superfície comercial volgués recuperar la seva disposició, la possessió
sobre aquest local.
En aquest termini que ha durat aquesta ocupació d’aquest local per part de la
Generalitat, del que avui és el CAP del Gornal, ha hagut temps més que suficient per
poder tirar endavant el projecte que es va pactar en el seu moment, l’Ajuntament ha
cedit els terrenys, una vegada cedits ens van fer canviar la cessió, perquè al que
s’havia compromès inicialment no es volia fer, per no portar els serveis administratius
que estan a la Gran Via, es va rectificar la cessió, es va tornar a cedir, fins i tot, ens
hem trobat amb la paradoxa que per aquest any 2014, a l’inici d’aquestes obres,
estava pressupostat en partida concreta, personalitzada, en els pressupostos
generals de la Generalitat, en el seu apartat d’inversions, amb el compromís del propi
conseller Boí Ruíz, en seu parlamentaria, on va dir que aquest projecte es licitaria
l’obra durant l’any 2014, per això estava en el pressupost, que la durada aproximada
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de l’obra serien 18 mesos i que esperava que estigués finalitzat durant l’any 2015,
donant així compliment a la finalització del termini de cessió del terreny per part de la
superfície comercial.
Doncs bé, avui és 25 de novembre i el CAP del Gornal no ha estat licitat, això
significa que per complir amb el pressupost de la Generalitat, significa que ens
queden 30 dies per treure la licitació, per no perdre els diners que estan en aquest
capítol d’inversions i que, evidentment, ja no arribem a temps en 18 mesos d’obra,
que estigui durant l’any 2015, amb la qual cosa la Generalitat ja pot començar
ràpidament a parlar, a negociar, amb la superfície comercial, perquè quan s’esgoti el
termini no vulgui recuperar la possessió, perquè si no el Gornal es quedarà sense
centre d’assistència primària i que, per tant, la licitació i l’execució de les obres es
porti a terme el més ràpidament possible.
A la moció també fem referència a d’altres equipaments de l’àmbit sanitari, com és el
desdoblament del CAP de La Florida, el del CAP de Santa Eulàlia, el CAP de Sant
Josep, existents en una programació que mai s’ha dut a terme, que la ciutat continua
a l’espera del compliment, per part de l’administració de la Generalitat, d’aquest pla
d’equipaments de salut per a la ciutat, i que no defallirem, continuarem reclamant,
continuarem demanant, no res de nou, coneixem les dificultats de totes les
administracions en aquests moments, però sí perquè es vagi complint allò que es va
acordar, allò que està definit i sobretot allò que, a més a més, a l’hora d’elaborar uns
pressupostos, a més a més, es dota.

SRA. PEREA
Sí, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies, molt breu, per situar només un parell de coses, pensem que és molt greu
aquesta situació, ja no estem parlant del seguit d’inversions previstes a la ciutat de
part de la Generalitat i que hem vist com una vegada darrera d’una altra s’anaven
guardant en un calaix, estaríem parlant del CAP de Sant Josep per exemple,
estaríem parlant del CAP de Santa Eulàlia, estaríem parlant de residències
assistides, d’escoles, etc, sinó en un cas com aquest en el qual tenim una reserva
pressupostària, estem al mes de novembre, 25 de novembre i encara no hem tingut
una resposta per part de la Generalitat de Catalunya. Això és una presa de pèl i
estem ja en fase de debat parlamentari del pressupost del 2015, ja em diran quina
credibilitat té un pressupost, un debat pressupostari, si el que està pressupostat pel
2014 no s’està complint.
Per tant, la moció pensem que per això es presenta, és oportuna, és de justícia amb
la ciutat i amb el barri del Gornal i amb una situació molt en precari com ja s’ha dit,
per tant, pensem que és molt important que el Ple avui aprovi aquesta moció, de la
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manera més majoritària possible, per donar un missatge de contundència, ciutadà, de
la ciutat de l'Hospitalet vers l’administració de la Generalitat de Catalunya.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies, Sr. Ordóñez, pel posicionament.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Perea. Bien, la verdad es que, como se ha dicho, es un tema grave,
realmente cuando a veces hablamos de política generalista, pues bueno, uno puede
considerar temas de más importancia o menos importancia, pero la construcción de
un CAP o la no construcción, en este caso, de un CAP presupuestado, pues es un
tema muy grave para la ciudad. Realmente, claro, como se ha dicho, estaba
presupuestado para este año 2014, estamos en diciembre, no se ha hecho, no se
hará, entonces claro, nos encontramos un poco…, bueno, nos lo encontramos y nos
lo encontraremos seguramente ahora en su respuesta, que si no hay dinero, que
Madrid nos roba y no tenemos dinero y lo que sea, pero claro, lo que defendemos
nosotros siempre, si hay poco dinero, pues hay que priorizar y priorizar en un centro
de atención primaria, pues vaya, es que si no priorizamos en esto, ya no sé en qué
priorizamos.
Realmente en los tres años, en los dos años, que lleva Convergència i Unió
gobernando, pues la verdad es que no han gobernado, o sea, se han dedicado a
hacer proselitismo político del independentismo, a gastarse millones y millones de
euros en fomentar esas asociaciones, en campañas, en referéndums, en todo lo que
quieran, bueno, es su opción política, pero claro, luego espero, sinceramente, que
ahora no nos vengan a decir que no se hace porque no hay dinero, es que entonces
ya, apaga y vámonos, entonces sí que están claras, cuando luego uno les oye decir
las prioridades, prioridades de gobierno, pues bueno, pues nos están dando la razón
a los que creemos que su única prioridad es el tema independentista, porque
creemos sinceramente que una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Entonces realmente esperamos de forma, bueno, un poco incrédula a la misma vez,
que no nos venga a decir el tema de “no hi ha diners”, porque claro, todo ciudadano
de Cataluña está viendo donde se están gastando el dinero. Entonces, si hay poco, si
son momentos de crisis, prioricemos en el tema social, que el otro día vimos a Artur
Mas hablando de que priorizaban el tema social, salió en el Parlament hablando de la
priorización en el tema social y, claro, cuando en una ciudad o en un barrio concreto,
escuchamos que priorizan en el tema social y vemos que en nuestra ciudad no nos
construyen centros de atención primaria, que ya están presupuestados, no es que
nos los tengan que presupuestar, pues la credibilidad de ese señor, pues queda aún
más en entredicho de lo que ya está.
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SRA. PEREA
Molt bé, per Convergència i Unió, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí Sra. Perea. Contràriament al que s’afirma en l’argumentació de la moció, els
espais de l’actual CAP del Gornal són propietat de CatSalut i no tenen limitació
temporal d’ocupació, per tant, no es tracta de cap cessió a la Generalitat per part de
Mercadona. Existeix un conveni urbanístic signat al març de 2009, per part de
l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i de Mercadona, no és cap conveni signat
per CatSalut, on en el seu pacte quart, apartat d, es menciona com actuació que ha
de realitzar l’Ajuntament i assolir un acord amb CatSalut, pel trasllat del centre
d’atenció primària en un termini inferior als quatre anys.
En el seu moment, independentment d’aquest conveni urbanístic, es va plantejar la
necessitat de disposar d’un nou CAP al barri del Gornal, de substitució de l’actual,
aquest equipament està recollit al conveni entre el departament de Salut, el CatSalut,
i l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, signat al febrer del 2010.
En aquest punt, cal recordar que, segons s’estableix a la clàusula segona d’aquest
conveni, es trobava condicionat a les disponibilitats pressupostàries. En el 2010, el
govern del tripartit ja va redactar aquesta clàusula en la qual ja deia que es trobava
condicionat a les disponibilitats pressupostàries, perquè segurament ja sabien el que
podria passar més endavant en aquest tema. I, a més a més, no establia cap data per
a la disponibilitat del nou CAP.
Al desembre del 2010 es realitza una compareixença del representant de Mercadona
davant de l’Ajuntament on, entre d’altres, es manifesta, per part de Mercadona, que
dóna per complimentat el compromís adquirit per l’Ajuntament en relació al pacte
quart, apartat d, del conveni signat al març de 2009 entre l’Ajuntament i Mercadona.
En resum, els espais actuals són propietat de CatSalut i no tenen cap limitació
temporal per a la seva utilització, CatSalut no ha signat cap acord amb Mercadona i
no té contreta cap obligació amb aquesta empresa.
Al contrari del que afirma l’argument de la moció, sí està licitat i adjudicat el projecte
del nou CAP del Gornal, actualment s’està supervisant el projecte executiu del nou
CAP del Gornal, la previsió és disposar del projecte supervisat per a primers de
desembre. La licitació de l’obra es troba inclosa a Infraestructures.cat, antiga GISA, la
previsió a realitzar la licitació de l’obra és durant el primer trimestre de 2015.
En la reunió realitzada amb entitats veïnals junt amb representants de l’Ajuntament, el
13 de novembre, van estar informats d’aquestes previsions i sobre que no tenen cap
limitació temporal per a l’ocupació dels espais actuals. I en relació als altres CAP
mencionats Sant Josep i Florida Sud, ja van estar informats tant els representants
dels diferents grups municipals, com les entitats veïnals, en el 2013, de les dades

…/…

80

d’evolució de la població i de l’evolució de l’activitat, que justificaven la no necessitat
d’aquests centres en l’actualitat.
Per aquests motius, votarem que no a la moció. Però més enllà, respecte del grup de
Plataforma per Catalunya, Sr. Ordóñez, m’encanta que vostè sàpiga el que direm, el
que no direm, i tot sempre vincular-ho a opcions independentistes i a històries i tal, jo
intento ser rigorós en el que dic, puc encertar, puc estar menys encertat, però sempre
acostumo a contestar després que la gent opini i digui el que ha de dir, vostè s’erigeix
en jutge i part i opina del que diré, quan encara no ho he dit i, clar, lògicament, com
que no és precisament un endeví de molta categoria, moltes vegades no encertarà el
que diré.

Essent les 19.45 hores, abandona la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. del Río, pel posicionament del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias. Respecto a la construcción de un centro de asistencia primaria en el
barrio del Gornal, estamos ante una necesidad importante para el barrio y donde los
vecinos llevan muchos años reclamando su construcción. Una importancia que, a
pesar de estar reconocida por la propia Generalitat, es un equipamiento que debía
estar licitado a primeros de 2014, construido en 18 meses y funcionando en 2015, y
estamos, como bien se ha dicho, terminando el mes de noviembre de 2014 y aún ni
siquiera se ha licitado la obra. Y los vecinos del Gornal están, lógicamente,
preocupados, porque temen que pase lo mismo que lo del CAP de La Florida II o el
de Sant Josep, y que la Generalitat busque la escusa que considere oportuno, para
no construir este CAP en el barrio del Gornal. Una vez más, vemos como esos
recortes de la Generalitat están afectando al desarrollo social, al desarrollo sanitario y
a nuestros ciudadanos. Por eso nos sumamos a la petición de la moción, en el
sentido de reclamar a la Generalitat que cumpla con sus compromisos con la ciudad
y votamos a favor de esta moción.

SRA. PEREA
Molt bé, hi ha alguna paraula més? Sr. Belver? Sra. Dolors Fernández?

Essent les 19.46 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
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SRA. FERNÁNDEZ
Sí, jo sí que hi era en aquella reunió i com que hi era en aquella reunió sí que puc
subscriure coses que es van dir i coses que no es van dir. A veure el Sr. D.F. ens va
assegurar que en el mes de novembre, aquest mes de novembre, es licitaria l’obra, jo
avui he trucat al Sr. D.F. i m’ha dit que segurament abans de final d’any, aquest mes
ja no, abans de final d’any. I el que sí és cert és que va dir que no calia patir, si per
cas, d’una manera massa angoixada pel tema que no es tancaria el centre d’atenció
primària que ara dóna servei, abans que estigués construït l’altre, això ens va quedar
clar i així va ser.
I també ens va dir, vull dir, que els únics CAP que estaven previstos eren el del
Gornal i de Santa Eulàlia, que evidentment els altres dos no, però això no treu que
alguns els continuem reivindicant, és cert que el Sr. D.F. va explicar als grups
municipals, en el seu moment, i va explicar als veïns, que renunciaven a fer el CAP
de Sant Josep, va explicar les motivacions i com es podia subsumir dins de el centre
que hi ha a la rambla Just Oliveres i com pensava que el CAP de La Florida no calia
desdoblar-lo. És cert, ho va dir, ho va explicar, però els demés no ho subscrivim i per
això manifestem el nostre desig que aquests dos CAP que estaven en un conveni,
doncs vegin la llum.
I, per altre banda, és una moció que haguéssim desitjat no dur-la, haguéssim volgut
que tal i com ens va dir, al mes de novembre s’hagués licitat l’obra, no s’ha fet així,
segurament es farà abans de final d’any, no dic que no, però sí que és cert que, tenint
en compte que normalment en els terminis, doncs no són massa àgils i que s’acaben
retardant amb el temps, també és cert que l’angoixa dels veïns del Gornal, suposo
que fins que no vegin, i de tots, el primer mur, el primer totxo, i vegin que allò tira a
dalt, tenint en compte la situació actual, doncs que no és massa lluïda, ni massa
galdosa, a l’hora de la construcció d’equipaments, estiguin en una situació
d’incredulitat i, en funció d’això, presentàvem la moció. I sí que m’agrada poder
apuntar el que es va dir a la reunió, hi ha coses que es van dir i que són així, tal i com
es diuen i d’altres que se suposa que s’havien de sobreentendre, perquè no es van
dir.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna paraula més, sí, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Consta que està licitat, m’han dit avui que està licitat, a data 20 de novembre.
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SRA. FERNÁNDEZ
Tant de bo.

SR. MONRÓS
Doncs esperarem que sigui veritat i que tot això que s’ha dit per part d’alguns grups,
doncs que canviïn l’opinió i diguin el que és i no el que no és.

SRA. ALCALDESSA
Bé, com es deia abans, els temps posarà, donarà la raó a qui la tingui, però en tot
cas, jo crec que tots els grups el que estem demanant és que, en fi, que allò que s’ha
dit i que ens hem compromès, doncs sigui una realitat. En tot cas, tant de bo demà
mateix comenci l’obra del Gornal i no hi haurà cap inconvenient per part de cap
membre d’aquest Consistori, de reconèixer i de felicitar al govern de la Generalitat si
és que finalment ho fa.
Passaríem ja a la número 17, que em sembla que quedarà sobre la taula, Sra.
Secretària.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 16; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 16.-

SOBRE EL CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA DEL GORNAL.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Bas i
Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 3 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es 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 nou CAP que se s’ha de construir al barri del Gornal de l’Hospitalet de
Llobregat és una actuació d’obra nova que haurà de substituir un equipament ja
existent.
ATÈS que l’actual equipament del CAP del Gornal, que ha de ser substituït, ocupa
actualment i de forma provisional un edifici que pertany a l’empresa Mercadona.
ATÈS que el contracte de cessió de l’espai finalitza el 2015.
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VIST que el 2012, veïns del Gornal van recollir més de 1.000 signatures a favor del
nou CAP, que van lliurar a la Generalitat demanant aquest equipament necessari pel
barri el més aviat possible.
VIST que per edificar el nou CAP es disposa de solar i de programa funcional i,
segons el Govern, al 2012 ja va manifestar que la seva construcció havia “estat
prioritzada per la Regió Sanitària i l’execució de l’obra és una possible actuació a
incloure al pla economicofinancer (PEF) de GISA per a l’any 2013”.
VIST que el 2013 no van haver Pressupostos de la Generalitat.
VIST que el passat novembre de 2013, en resposta a una pregunta per escrit
realitzada pel nostre grup parlamentari sobre la construcció del CAP Gornal, el
conseller Boi Ruiz va contestar que “El projecte del nou CAP Gornal de l’Hospitalet es
troba en la fase final de redacció. Es tracta d’una actuació prevista al pla econòmic
financer (PEF) d’Infrastructures.cat per al període 2013-2014. Es preveu licitar l’obra
a principis de 2014 per iniciar-les a continuació, però aquest escenari resta
condicionat per les incidències que es puguin derivar de l’escenari pressupostari
d’enguany. El calendari previst per a l’execució de les obres i el seu equipament és
de 18 mesos des de la data d’inici d’obres. De confirmar-se la previsió, aquest centre
podria entrar en funcionament al llarg de 2015”.
VIST que la Generalitat va informar a l’Ajuntament de L’Hospitalet i a representants
veïnals, en novembre de 2013, que no tenia previst construir els nous CAP de la
Florida II i de Sant Josep, al·legat motius, que no es corresponen amb xifres reals, de
disminució d’usuaris en aquest barris degut a la dispensació de la nova recepta
electrònica, però es va comprometre a portar a terme la construcció dels nous CAP
compromesos als barris del Gornal i de Santa Eulàlia. El primer per licitar-ho el 2014 i
el segon, el 2016.
VIST que tal com es va anunciar, al projecte de Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2014, a l’annex d’inversions reals territorialitzades, hi constaba la
partida “10-07800-001/001 CONSTRUCCIÓ CAP GORNAL: OBRES” encarregada a
l’executor “INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SAU” amb una partida
pressupost+ària inicial de 688.368,97 €.
ATÈS que tot hi estar considerada una actuació prioritària per part del Govern;
disposar de solar i pla funcional; de tenir el projecte redactat i d’haver estat consignat
als Pressupostos de la Generalitat pel 2014, a hores d’ara, quan ja està finalitzant
l’exercici pressupostari, les obres de construcción no han començat.
VIST que les entitats veïnals de L’Hospitalet van alertar a principis d’aquest novembre
que el nou CAP del Gornal corre perill i que el projecte d’aquest equipament no està
ni tan sols licitat, segons els va manifestar en reunió el passat 4 de novembre el
director del Servei d'Atenció Primària del delta del Llobregat, al qual pertany
L'Hospitalet.
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ATÈS que això farà impossible que comenci a funcionar el 2015, data en la
s’acompleix el contracte de cessió a la Generalitat de l’edifici actual per part de la
cadena de supermercats, propietària de l’immoble, i que aquesta empresa, potser, el
podria rescindir.
ATÈS que aquestes mateixes entitats també van alertar que en el cas que la
Generalitat hagi de prorrogar pressupostos el projecte es podria quedar sense
dotació econòmica tot i estar consignat als pressupostos anteriors.
ATÈS que existeix un neguit important entre els veïns del Gornal pels reiterats
incompliments del Govern de la Generalitat respecte al CAP i perquè es vegin
obligats en un futur a desplaçar-se a altres barris per ser atesos.
ATÈS que les retallades pressupostàries en sanitat, no només estan afectant a la
construcció de nous equipaments, que són necessaris i seguirem reivindicant a la
ciutat, si no que a més afecta a la qualitat de l’assistència: amb disminució de
facultatius especialistes que fan augmentar el rati metge/pacient i per tan les llistes
d’espera, amb manca de recursos que s’hi destinen als centres, amb restriccions a
urgències, sobretot els caps de setmana, amb derivacions de proves ambulatòries a
centres sanitaris fora de la ciutat, o pitjor, a centres privats que s’estan finançant amb
diners que correspondrien a la sanitat pública com venim denunciant en diferents
mocions.
Per tot l’anterior, els grups municipals del PSC-PM i ICV-EUiA, proposen al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat que compleixi allò acordat, i
consignat als PGC per al 2104, i que es liciti i es porti a terme la construcció del nou
CAP del Gornal.
SEGON.- Demanar que en els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2015
s’habiliti la subsegüent partida necessària per a la construcció del nou CAP al barri
del Gornal o be que s’executi la partida assignada als pressupostos 2014 en el cas
que els PGC 2014 s’haguessin de prorrogar.
TERCER.- Demanar que es garanteixi el calendari proposat pel mateix Govern per a
la finalització de les obres de construcció, reforma o millora d’equipaments sanitaris
previstos a la ciutat de L’Hospitalet i per tant que el nou CAP del Gornal entri en
funcionament el 2015 i que concreti quin calendari té previst el Govern per realitzar
les obres, equipar i posar en funcionament el nou CAP de Santa Eulàlia Nord en l’any
2016, tal com es va comprometre, així com les millores anunciades al CAP de la
Marina.
QUART.- Demanar que la Generalitat de Catalunya mantingui els compromisos
adquirits amb l’Ajuntament de L’Hospitalet en el conveni marc de col·laboració signat
al 2010 amb l’anterior Govern i per tant, que porti a terme també la construcció d’un
nou CAP per al barri de Sant Josep i posi en funcionament el nou CAP Florida II, ja
construït.
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CINQUÈ.- Remetre aquests acords al Consell de Ciutat de L’Hospitalet, a la
Federació de AAVV de L’Hospitalet, A les diferents associacions de veïns del barri del
Gornal, al Servei Català de la Salut, a la direcció del Servei d'Atenció Primària del
delta del Llobregat, a l’Hble. Conseller de Salut, Sr. Boi Ruiz i als portaveus dels
diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

PP, CiU, ICV-EUiA, PxC

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PP, CiU, ICVEUiA i PxC, número 17, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa, efectivamente la moción referente a la creación de
reglamento de segunda actividad de la guardia urbana de nuestra ciudad, quedará
sobre la mesa, porque así nos lo ha pedido la Asociación por la Integración Laboral
de la policía local con discapacidad, que es el promotor de esta iniciativa, a la espera
de intentar llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno, y en caso de que no se
llegara a ese acuerdo y como queda así sobre la mesa, pues se volvería a presentar
en el mes de diciembre. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara passaríem al bloc de les mocions del Partit Popular.

MOCIÓ 17.- SOLICITANDO LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGUNDA
ACTIVIDAD DE LA GUARDIA URBANA.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
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PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular,
números 18, 19 i 20, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que són tres els que faran la presentació, primer el Sr. Senen
Cañizares, Sra. Esplugas i Sr. Díez Crespo, és així? Sr. Senen Cañizares.

Essent les 19.53 hores, abandona la sessió el Sr. Juan Carlos del Río Pín, regidor del
grup polític municipal del Partit Popular.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. El espíritu de esta propuesta, bueno, yo hablaré de la de
transportes, el espíritu de esta propuesta es el más constructivo que hemos podido y
se basa en una idea sencilla. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar
la movilidad en nuestra ciudad, pero queremos proponer que empecemos por
aquellas que dependen de nosotros. En todas las administraciones han estado
pasando por dificultades económicas y somos conscientes, pero no podemos esperar
a que estén hechas las grandes obras para empezar a hacer las pequeñas.
Creemos que es objetivo que la comunicación entre el norte y el sur de la ciudad es
bastante mejorable y esto no quiere decir que no se haya hecho nada, no queremos
que nadie se lo tome como algo personal, simplemente es una cuestión objetiva que
si mejorásemos la frecuencia de paso de algunas líneas de autobús, nuestra ciudad
estaría mejor conectada. Seguramente alguien puede pensar que en Barcelona el
tiempo medio de espera es similar al que tenemos en Hospitalet, que estábamos en
unos 20 minutos en función de la línea, pero esto sería hacernos trampas en el
solitario, porque en Barcelona hay muchas líneas que tienen un trazado que se
solapa y, por lo tanto, la frecuencia real de paso de los principales trayectos es
mucho menor.
Aquí en Hospitalet también tenemos trayectos que son muy necesarios y que no
siempre están bien cubiertos, seguro que si ahora preguntásemos a los concejales de
este Consistorio que camino directo hay, en transporte público, para unir Collblanc y
Gran Via o centro y Pubilla Casas o Bellvitge y Sanfeliu, todos encontraríamos serias
dificultades, porque realmente, pues no lo hay. Y las líneas que tenemos, tienen la
frecuencia que tienen y los fines de semana todavía es bastante menor, bastante
mayor el tiempo de espera, bastante menor la frecuencia.
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Por lo tanto, estamos además ante otro problema geográfico de nuestra ciudad, que
es que, como sabéis, el terreno es complicado, hay subidas, hay bajadas, y todo esto
dificulta muchísimo más la movilidad a la gente mayor. Por eso lo que pedimos es
que el Área Metropolitana estudie una mejora de la frecuencia de aquellas líneas que
son las principales para conectar el norte y el sur de la ciudad, especialmente los
fines de semana y, si es posible, pues que se pudiera implementar para principios de
2015. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Sí, gràcies. Jo parlaré, defensaré la moció sobre “los seguros de responsabilidad civil
de las entidades en sus actos solidarios”. Bien, l’Hospitalet se caracteriza por ser una
ciudad acogedora y solidaria, en la que desde hace muchos años se colabora con la
intención de mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos, es una ciudad
activa, comprometida con los valores humanos.
Tenemos la suerte de tener una amplia red de entidades y asociaciones de diferentes
sectores e intereses, que realizan infinidad de actividades en la calle, incidiendo
plenamente en el desarrollo de la ciudad. Gran parte de esas asociaciones y
entidades son de carácter solidario, entonces, atendiendo que la crisis económica ha
multiplicado las iniciativas que tienen que ver con temas solidarios, esas asociaciones
han cogido la bandera, en este caso, para llevar acciones solidarias en la propia
calle.
Ello comporta que muchas de esas acciones, a esas asociaciones les suponga un
gasto, porque ya no solamente es hacer el acto solidario, en este caso el beneficiario
es un tercero, sino que esas entidades se tienen que hacer cargo de un seguro de
responsabilidad civil, con lo cual no solamente no consiguen recaudar dinero para su
propia asociación, sino que además les cuesta dinero.
Por ello, nosotros entendemos que el Ayuntamiento, como ya dispone de una póliza
externa de responsabilidad civil, nosotros lo que pedimos, desde el grupo popular, es
que se retire ese requisito gravoso para las asociaciones y entidades en los casos en
los que las actividades sean iniciativas solidarias, o bien sea asumida esa tasa, ese
gravamen por el propio Ayuntamiento. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Díez Crespo.
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SR. DÍEZ
La última moción del Partido Popular trata sobre el método de retribución de los
artistas que actúan en el Teatro Joventut y en la Sala Barradas. La gran mayoría está
basado en un caché, en una cantidad fija con independencia de la recaudación
obtenida, lo cual genera graves perjuicios económicos a este Ayuntamiento.
Por ejemplo, en la representación teatral “Recurso de Amparo”, protagonizada por
Amparo Moreno, se vendieron 68 entradas, se recaudó 928 euros y se pagaron 9.680
euros a la artista. O el espectáculo “Sé de un lugar” en el que se vendieron 44
entradas, se recaudaron 488 euros y se pagaron 2.500 a la artista.
En el caso del Barradas la realidad es más preocupante, hay días en los que sólo se
han vendido 4 entradas, otros que se vendieron 7, por ejemplo, cuando actuó Daniel
Drexler se vendieron 7 entradas, se obtuvieron 72 euros de recaudación y se tuvieron
que pagar 2.700 euros al artista. O las 10 entradas que se vendieron el día 7 de
marzo, con una recaudación de 100 euros, y se pagaron 2.100 euros a Meritxell
Gené.
Creemos que un teatro público no tiene porqué ser rentable, pero sí viable, y ya que
hay varios sistemas de retribución de los artistas, en la moción pedimos que se
aumente el porcentaje de espectáculos en los que la retribución del artista esté
basada en la recaudación de taquilla.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara donarem pas als grups pel seu posicionament, Sr. Ordóñez.

Essent les 19.58 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Juan Carlos del Río Pín, regidor
del grup polític municipal del Partit Popular.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, sobre las tres mociones que nos trae el Partido Popular, sobre la primera
moción entendemos que es una moción constructiva para la ciudad en el tema del
transporte, por tanto, nada que añadir y la votaremos favorablemente.
Votaremos en contra en la segunda moción sobre los seguros de responsabilidad
civil, ya que, bien, es un tema marcado por Ley y entendemos que las asociaciones
tienen que tener un seguro de responsabilidad civil, con un seguro que tengan, pues
ya les cubre todas las actividades que hagan en la calle. Y además a veces luego
sería complicado entrar en qué actos son solidarios, que actos no lo son, el concepto
solidario a veces es un poco ambiguo en cada acto, y uno lo puede ver solidario y
otro no, y entonces sería muy complicado. Pero repito, es un tema que yo creo que
cualquier entidad tiene que tener un seguro de responsabilidad civil, es un mínimo
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que tienen que tener para cosas en la calle y tampoco creemos que sea
especialmente gravoso si tú tienes una asociación, pues con cara y ojos.
Y queríamos hacer un poco más de hincapié en la última moción que nos traen, la
moción sobre el pago en espectáculos, los datos que nos ha dado el Sr. Díez, pues
realmente son preocupantes y creo que el mismo equipo de gobierno tendría que
reconocer que sean preocupantes, que se recauden 72 euros por un espectáculo, por
el que se pagan 2.700, pues bien, pues demuestra que algo no se ha hecho bien, o
sea, entendemos que hay que fomentar la cultura, que hay que gastarse un dinero en
la cultura, pero claro, estamos hablando también de artistas profesionales, con lo que
ya no es sólo la cultura, esa subcultura de gente que a lo mejor se le da algo como
una ayuda, como hablábamos antes en el tema del deporte, sino artistas que por una
actuación, pues ganan un dinero considerable, y no puede ser que la recaudación
sea esa. Por tanto, algo hacemos mal, el diferencial es enorme, es enorme y esto hay
que solventarlo.
Es complicado, yo creo, un poco también lo que propone el grupo del Partido
Popular, o sea, no creemos que la solución sea decir, se ha recaudado tanto, el
artista recibe tanto, tampoco creemos que el fomento de la cultura vaya por ahí, pero
es cierto que el diferencial no puede ser ese. Por tanto, yo creo que desde cultura
aquí se tendría que tomar algún tipo de decisión y asumir un poco los fallos que se
tengan, es decir, si tenemos que pagar a un artista, tenemos que pagar a un
personal, pues oye es que hemos fallado en algo, hemos fallado que, bueno, pues
que a lo mejor estamos malgastando un dinero en cosas que no tienen ningún tipo de
interés para la ciudadanía o tienen muy poco, quizás estamos fallando en la difusión
del acto, quizás estamos fallando donde se realiza el acto, porque esto nos conlleva
más gastos, claro, que el Barradas tenga siete personas viendo una actuación, algo
no hemos hecho bien.
Entonces ya decimos, más allá de que no creemos que todo sea una cuestión,
obviamente, en la cultura, puramente mercantilista, de decir, tú haces tanto, pues
vales tanto, porque eso es un tema económico y es mercantilista completamente y no
creemos en esa posición, sí que es cierto y creemos que la voluntad de esta moción
no era el tema mercantilista, sino que el diferencial no fuese tanto. Nosotros,
compartiendo la preocupación por los datos que han dado, no compartimos
exactamente, digamos, la solución que dan, por tanto, nos abstendremos en esta
moción y lo que sí hacemos es invitar al departamento de Cultura, pues a hacer una
reflexión en qué estamos fallando, simplemente.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Sí, gràcies Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votarem en contra de les tres mocions. La primera, perquè pensem que... es cierto
que hay déficit de movilidad, como diagnostica bien el Plan de Movilidad Urbana,
pero precisamente en el apunte que hace la moción, precisamente las líneas 12 y 14
fundamentalmente, pensamos precisamente que son, por decirlo de alguna manera,
la joya de la corona, en el sentido en cuanto a frecuencias y uso de líneas y
conectividad norte-sur, por tanto, pensamos que en otras líneas seguramente sí que
puede haber…, la 79 recientemente se ha mejorado y ha sido objeto de debate en
este Pleno.
Y sí que hay, hoy en este Pleno ha pasado desapercibido, pero hay un “donar
compte” de un acuerdo mayoritario del Consell del Districte I, una propuesta de la
Asociación de Vecinos de Sanfeliu, en el cual apuntaban los déficits en la línea L10,
donde precisamente por las dificultades de recorrido que tiene esa línea, que acaba
en San Feliu de Llobregat, pues sí que implica unas frecuencias enormes que en
muchas ocasiones superan los 20 minutos, pero precisamente la 12 y la 14,
especialmente la 12, la 14 es más reciente, las frecuencias, desde nuestro punto de
vista, son difícilmente mejorables, en todo caso sí que habría que revisar y algunas
ya se ha denunciado y se está trabajando en ese sentido, para que la L10, como
decía, o incluso la LH1 y la LH2, que sí que son líneas que merecen revisarse, pero
concretamente la 12 y la 14 no compartimos esa percepción.
Sobre la segunda moción, votamos también en contra, ya se ha comentado un poco,
es un requisito legal, si no estamos mal informados, hay según que entidades, que
tienen como actividad principal el voluntariado, que ya están exentas por Ley, pero no
es el caso de las entidades solidarias y en cualquier caso no le haríamos ningún
favor, a parte que no se puede hacer desde el punto de vista legal, porque en el
fondo es una protección un seguro de responsabilidad civil. Sobre el concepto de
grupos de actos solidarios, en esa definición pueden caber tantas cosas que son
sujetos de accidentes que pueden pasar en la vía pública, como consecuencia de un
acto de este tipo, imaginemos un concierto, imaginemos una gran concentración de
gente, de hecho muchas veces ocurren pequeños accidentes o desperfectos, el
seguro de responsabilidad civil no es nada gravoso, precisamente es una protección
para que si ocurre cualquier cosa, no acabe penalizando a una entidad que ha hecho
algo con ánimo de colaborar y de hacer algo en beneficio de la colectividad.
Y, por último, la última moción nos parece una barbaridad, francamente no habíamos
oído una barbaridad tan grande para hablar de cultura y viniendo del Partido Popular,
porque claro, seguramente si el IVA cultural, ya no digo la mitad, pero fuera un
poquito más bajo o estuviera como estaba hace unos años, pues seguramente el
precio de las entradas sería más barato, y precisamente los cachés serian otros. Pero
es que además el concepto, precisamente, del trabajo a destajo, que parece que es
lo que propone la moción, pues se da de bruces con el fomento de la cultura, con el
fomento de la accesibilidad de la cultura a todo el mundo y, por tanto, la
programación cultural pública no se puede regir por unos parámetros, no ya
economicistas, que por supuesto que no, pero es que en este caso ya ni tan siquiera
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son economicistas, son de trabajo de, pues eso, de a destajo, tanta gente viene,
tanto cobras, y parece una auténtica barbaridad.
Sin que no deje de ser cierto, otra cosa es que la moción apuntara a revísense las
programaciones, toda programación cultural es susceptible de mejora, obviamente, y
tiene que ser así, o que se mejore la publicidad, seguramente también hay márgenes
siempre de mejorar la publicidad, los recorridos de eso, de difusión, pero hombre,
pagarle a un artista en función de las entradas que vende, me parece que una
administración pública precisamente no tiene que hacer eso, no le estamos pidiendo
eso tampoco a la privada, por ejemplo. Entonces, me parece sencillamente una
barbaridad la moción tal y como está expresada, y un ataque directo al fomento de la
cultura y la accesibilidad de la cultura al conjunto de la ciudadanía.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Votarem contràriament, Iniciativa per Catalunya Verds votarà
contràriament a les tres mocions, en tot cas, per a la primera, simplement llegir el fet
que algú digui que la L12 cal millorar la freqüència ja és molt dir, ja és per no
continuar llegint la resta de la moció. Ho dic, perquè jo estic agafant aquest autobús,
des de fa 11 anys i mig, quan vinc a la feina, quatre vegades al dia, i realment és
l’autobús amb una freqüència més espectacular que tenim, entre 6, 7 minuts, si
arribes i acabar de marxar, l’altre autobús, doncs pot trigar 6 o 7 minuts com a màxim.
Per tant, en definitiva, votarem contràriament.
La segona, efectivament, cal assegurar una responsabilitat civil a cada entitat, fins i
tot per a l’interior del seu local, és vital, si passa algun accident a l’interior de la seu
social d’alguna entitat, tothom ha de tenir alguna responsabilitat assegurada, per tant,
una assegurança de responsabilitat civil.
I respecte de la tercera moció, jo crec que si d’algunes coses podem estar orgullosos
en aquesta ciutat, és de la política de programació cultural, en els diversos escenaris
que tenim a la ciutat, i és cert que cal fomentar la cultura, s’està fent, i fins i tot molts
actes haurien de ser i de fet alguns ho són, fins i tot absolutament gratuïts. I crec que
el PP no està gaire autoritzat, en aquest sentit, per parlar del foment de la cultura,
després d’algunes de les mesures que ha tirat endavant en els darrers anys,
especialment l’IVA de la cultura, que per cert, em sembla que ha baixat el IVA de les
flors darrerament i en canvi no ha baixat l’IVA de la cultura.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió, Sr. Monrós.
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SR. MONRÓS
Sí, respecte de la moció del transport, dir al Sr. Senen, que jo precisament també,
igual que el Sr. Lluís Esteve, agafo el 12 habitualment, i habitualment les línies 12 i 14
tenen actualment una freqüència de pas de 7 minuts, gairebé tot el dia. És molt difícil
reduir més aquest interval de pas en una trama urbana com la d’Hospitalet, que
presenta moltes pertorbacions en el pas dels autobusos i dificultats en mantenir
l’interval entre vehicles, el cost de fer-ho seria, a més a més, molt elevat. Per tant,
dels acords votarem en contra del primer acord i de l’acord d’estudiar la possibilitat
d’establir nova ruta d’autobusos, bé, votaríem que sí, i en el tercer també, o sigui, no
en el primer acord i favorablement en el segon i tercer acord.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Respecte a la moció de l’assegurança ha quedat clar que la responsabilitat civil és
obligatòria per Llei, que qualsevol tipus d’entitat que faci una activitat en la via
pública, la cobreixi mitjançant una assegurança. Des del nostre grup vam proposar en
aquest Ple que això es fes per una assegurança contractada per l’Ajuntament, en la
que tinguin cabuda totes les entitats de la ciutat sense ànim de lucre, aquest tema, si
no recordo malament, ha quedat en estudi per part del govern, segons es va
manifestar en aquell Ple. Amb el benestès que aquesta proposta circumscriu a un
tipus d’entitat de la ciutat, ens abstindrem, a l’espera del que al respecte resolgui el
govern sobre la proposta d’assegurança col·lectiva, feta en el seu dia.
Respecte a l’altre moció, el nostre vot serà en contra, ja que creiem, i amb això
podem coincidir amb el govern, que el Teatre Joventut i l’Auditori Barradas, al ser
d’iniciativa pública, no pot funcionar només amb criteris economicistes, sinó que ha
de recollir tot tipus de varietat d’ofertes sorgides des del món de les arts escèniques.
El que sí que apostem, és perquè es tregui la màxima rendibilitat cultural, al fer
arribar els espectacles a un major nombre de persones. En el sentit de promoció
l’assistència es fan promocions, és cert, però que no n’hi ha prou amb el que es fa
també és cert, vistos els resultats, calen adoptar noves idees imaginatives aplicades
a tot tipus de públic, per fomentar aquesta assistència. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup socialista, de la primera moció parlarà el Sr. Bonals, de la
segona la Sra. Perea i de la tercera el Sr. Graells.
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SR. BONALS
Bé, moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, hi ha portaveus d’altres grups que ja han
utilitzat una mica les dades que jo també tinc aquí per poder contrarestar la moció
presentada pel grup popular, relacionada amb el transport. El primer que val a dir és
un reconeixement que s’ha de fer a la ciutat, en els últims anys la millora de la
cobertura del transport públic a la ciutat ha estat molt, molt important. Així també ho
diu el propi diagnòstic del Pla de Mobilitat Urbana, Pla de Mobilitat Urbana que també
la moció del Partit Popular en fa ressò, és un Pla fet pels tècnic de l’Àrea,
conjuntament amb els tècnics i professionals de la Diputació de Barcelona, i amb una
àmplia participació ciutadana.
M’agradaria recalcar que quan parlem de transport públic de superfície a la nostra
ciutat, en un radi de 250 metres, el 91% dels ciutadans tenen cobertura de transport
de superfície. Si afegim la resta de cobertura que podem parlar de metro, ferrocarril o
trens, estaríem parlant que, en una distancia inferior, el 100% de la nostra població té
una cobertura de transport públic. És ben cert que quan la línia 9 es pugui ja
implantar i posar-se en ple funcionament a la nostra ciutat, haurà de significar, per
suposat, un reestudi, redisseny, de tot el conjunt de les línies de la nostra ciutat,
perquè tindrà una afectació, això és evident.
Però del que estem parlant avui, que quan es parla d’augmentar les freqüències de la
línia 14 i la línia 12, bé, partint de la base que no deu haver res impossible, però lògic
sí, és a dir, les línies 14 i 12 tenen una freqüència des de les 6.37 del matí fins a les
21.19 des vespre de 7 minuts, aquestes freqüències són homologables a les línies
d’alta velocitat de Barcelona, i els dissabtes i festius tenen una freqüència de 20
minuts.
És evident que quan vingui la línia 9 i estiguem parlant del redisseny de les línies,
segurament haurà canviat la composició política a Madrid i deixaran d’haver-hi les
retallades en el contracte-programa del transport, perquè portem uns anys que hi ha
una retallada darrera d’una altra en el contracte-programa i a ningú se li escapa que
si no s’incrementen les aportacions en el transport públic, per tant, si no incrementem
la deriva en salari social, difícilment podrem produir millores substancials en el
transport públic.
És per aquesta raó que no li podem donar suport en aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Perea.
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SRA. PEREA
Sí, molt breument, també en aquest cas ens posicionem negativament, bàsicament
per dos motius, ho han dit d’altres portaveus de grups municipals, i és que certament
és un requisit legal. És un requisit legal que, en qualsevol cas, si per part del Partit
Popular de la ciutat de l'Hospitalet consideressin que no és just o no és ajustat a dret,
el que han de fer és instar a la majoria absoluta del Partit Popular a Madrid, perquè
ho modifiqui. Dit això, i ho han dit en seu del Ple, seria deixar desprotegits a tercers,
que en cap cas tenen perquè suportar una acció, com a conseqüència d’una activitat
que pugui fer l’administració.
Dit això, per part d’aquest govern municipal si una cosa té clara és que la xarxa
d’entitats i associacions que formen part d’aquesta ciutat, doncs ha de tenir un suport
i jo crec que consta en aquesta ciutat aquest suport notori per part d’aquest govern
municipal. Un suport que no és només a nivell econòmic, sinó també a nivell
d’infraestructures i que és el que permet que en moments tan complicats com
aquests, aquestes xarxes que teixeixen les entitats socials, permetin doncs donar
sortida a aquelles situacions que les famílies estan patint. I per exemple els hi posaré
la darrera setmana de la solidaritat, a on les entitats van apostar per un projecte
solidari i l’Ajuntament va estar al darrera recolzant-los.
El reconeixement per part de l’Alcaldessa, per part del govern municipal, ha estat
constant i de fet creiem que són les entitats les que han d’acompanyar a la ciutadania
en moments com aquests. Dit això, crec que no és de rebut una moció en aquest
sentit, perquè ni es justifica jurídicament, ni políticament. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Sí, en relació a la moció sobre el tema del pagament en els espectacles, evidentment
des del món de la cultura hi ha una preocupació que jo no puc deixar de tenir tampoc,
que és el tema de l’afluència de públic al que és, doncs el teatre, els espectacles de
música, de dansa, al cinema fins i tot, encara que no és competència municipal.
Lògicament, el món de la cultura està passant moments molt difícils, molt complicats,
estem en una situació de crisi econòmica importantíssima, amb uns nivells de
pobresa molt preocupants i, evidentment, la capacitat que tenen els ciutadans per
poder pagar una cosa que ells puguin considerar que no és una qüestió essencial de
primeríssima necessitat, tot i que és una qüestió, diríem, imprescindible per a
l’autonomia personal de la gent i pel seu enriquiment.
Però lògicament això està repercutint, amb caràcter general, en el món de la cultura,
negar-s’hi això seria, evidentment, un mal exercici. I, a més a més, hem de continuar
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apostant per millorar el que ha de ser la política d’espectadors, la política de públics,
per tant, d’aconseguir que més gent pugui gaudir de la cultura, això és evident i, per
tant, podria entendre algunes de les intervencions que s’han plantejat.
No estic d’acord en la imatge que es vol donar del teatre i de l’auditori Barrades,
posant quatre xifres anecdòtiques d’aquelles grans punxades i qualsevol que les
analitzi podria pensar que tant el teatre com l’auditori, doncs no tenen, diríem,
pràcticament audiència, i no és així. El que hauríem d’analitzar i si volem ser
rigorosos, són les xifres mitjanes, lògicament no anar a l’anècdota, anècdota
preocupant en algun cas, en d’altres casos no tant, perquè hem de pensar que també
a vegades el que es busca és promoure, i a vegades pots punxar en això, doncs
determinats autors, determinats actors, a vegades vinculats a la ciutat, i que jo crec
que podem fer un exercici en aquest sentit i ens podem arriscar i podem punxar.
Ara bé, analitzem la mitjana i evidentment això està estudiat i lògicament hi ha línies
d’ajuts per part d’altres administracions que avaluen la política de públics, que
avaluen el nivell d’afluència, tant, en aquest cas, en el teatre i en l’auditori, i li haig de
dir que, la primera, malgrat la crisi, les xifres mitjanes s’aguanten bastant bé, i la
comparativa amb d’altres, diríem, equipaments d’altres ciutats, doncs jo crec que
també estaríem en una situació, diríem, mitjana.
Per tant, això és el que hem d’analitzar i això és el que podríem discutir, analitzar un
cas en concret, per cert, per tranquil·litat de molts, el Drexler, perquè això m’ho ha dit
més d’un, el Drexler que vostè cita no és el Jorge Drexler, que precisament va
emplenar el teatre ara fa poc, lògicament en aquest cas parlem d’un artista molt
comercial i que, per tant, té èxit des d’aquest punt de vista.
Polítiques de públics, n’estem fent moltes, diríem que si hi ha alguna proposta
imaginativa, estem disposats a escoltar-la, qualsevol cosa que es faci en aquest
sentit, serà millorable, segur, però si vostès miren tot el que fem a nivell comunicatiu,
a nivell de xarxes socials, en el Twitter, l’aplicatiu mòbil que té el teatre, les polítiques
de preus, fins i tot, els nous sistemes de venda d’entrades, és a dir, recentment un
butlletí electrònic que arriba a tota la base de dades que tenim del teatre i que jo crec
que setmanalment rebem l’oferta cultural de tota la ciutat, que jo crec que és molt
atractiu, i, per tant, en aquest sentit fem tot el que podem.
Ara bé, ja per acabar, la moció que vostès plantegen és impresentable, del tot
impresentable, lo del trabajo a destajo, que s’ha dit anteriorment, jo crec que dóna
nota del, diríem, del menyspreu que vostès tenen cap a la cultura i, precisament,
davant els problemes greus que estan patint molta gent, no és el cas del nostre teatre
i del nostre auditori, amb la seva política cultural, amb l’IVA que ha destruït, ha estat
com un atemptat al que és la viabilitat de moltes companyies i de molts promotors en
aquest sentit, un IVA que és brutal, superior al 20%, ara que vinguin i que com a gran
solució diguin, escolti, perquè l’Ajuntament tingui menys despesa, que cobrin els
actors o les companyies, en base al que venguin, em sembla ja un exercici que jo
crec que no podem compartir en absolut.
Per tant, votarem no a la seva moció.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si per part del Partit Popular volen afegir alguna cosa, Sr. Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Gracias. No, simplemente decir que la moción era, evidentemente, en sentido amplio,
yo sé que a mediodía o a las 10 de la mañana de un día laborable, la frecuencia es
más o menos normal, no iba por ahí. El énfasis lo queríamos hacer en la frecuencia
de la línea 12 y la 14 especialmente como ejemplo de tramos que están poco
cubiertos por otras líneas, porque realmente en los fines de semana ahí la frecuencia
es muchísimo menor. El Sr. Bonals decía, la cobertura en Hospitalet de transporte
público es bastante amplia y llega al 100%, es verdad, pero esto está destinado a
conectar la ciudad con otras ciudades, no entre sí, el problema es que para conectar
la ciudad entre sí, ahí es donde adolecemos de una falta de transporte público, a eso
me refería yo.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de la resta, Sr. Díez Crespo.

SR. DÍEZ
Sí, en la moción no se pide que siempre se pague en función de taquilla, sino que se
incremente el porcentaje de espectáculos que se pagan en función de taquilla, que es
una cosa que se hace. Según el informe de auditoría que encargaron ustedes en el
año 2012, el Sr. F.C. dice que es uno de los sistemas que se emplean en este
Ayuntamiento, bueno, pues incrementen ustedes el porcentaje de espectáculos en el
que la taquilla tiene un peso importante.
Y pinchazos, pinchazos ha habido muchísimos, Sr. Graells, muchísimos, tengo aquí
los datos que me ha dado usted, muchísimos. Sr. Daniel Drexler, 7 entradas, “El
show de Flipy y los Martínez”, 45 entradas, Peyu, 4, Andrea Motis, 13 entradas. En el
Teatro Joventut lo mismo, el espectáculo Cube, 61 entradas, Lorca eran todos, 75
entradas, El método Jennifer, 14 entradas. Sr. Graells, ha habido muchos pinchazos,
hay que ser un poco más riguroso a la hora de seleccionar los espectáculos que se
van a representar.
Y sobre el peso del IVA, según el anuario de la SGAE, el último anuario de la SGAE,
el principal factor que hace que los teatros pierdan espectadores es la crisis, no el
IVA, es la crisis. El año del IVA, en Barcelona aumentaron los espectadores, noticia
aparecida en La Vanguardia, el 19 de septiembre, el teatro se recupera, se ganan
78.000 espectadores, en Madrid se subió un 20% la venta de entradas, es una noticia
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aparecida en El Mundo, según la Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña,
dice que los datos permiten ser optimistas, que la crisis ha tocado fondo y que se ha
comenzado la recuperación. Ya digo, lo más importante quizás es ofrecer una
programación de calidad, cuando se traen producciones de calidad, el público
responde, cuando se traen producciones mediocres, el público se queda en casa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Esplugas? Hi ha alguna intervenció més per part d’algun grup? Sr.
Jaume Graells.

SR. GRAELLS
Esto último que acaba de decir es un mal ejercicio, es decir, a veces el tener o no
tener público no tiene nada que ver con la mediocridad de la población, hay ofertas
culturales que son minoritarias y desde un presupuesto público eso se tiene que tener
en cuenta. Un espectáculo de danza clásica no convoca al gran público ¿eso quiere
decir que no debe haber danza clásica en este país? Ustedes, miren, yo acabaré con
una frase, Joaquin Estefanía decía, no hay cosa más inútil que un economista que
sólo sabe de economía, y además es un peligro. Ustedes son un peligro.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passarem al següent grup de mocions que són les presentades pel grup de
Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 18, 19 i 20; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 18.- PARA PROPONER UNA MEJORA DEL SERVICIO EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO QUE CONECTA EL NORTE Y EL SUR DE LA CIUDAD.

No es infrecuente que cada cierto tiempo los ciudadanos de L’Hospitalet se planteen
la necesidad de mejorar la movilidad en nuestra ciudad. Su peculiaridad geográfica,
sus límites con otras ciudades o las vías de comunicación que cruzan o envuelven
nuestro municipio condicionan notablemente las posibilidades de movilidad.
Por otra parte, la crisis económica ha limitado considerablemente las expectativas de
mejora. Los vecinos de Bellvitge y El Gornal aún tienen en la retina aquel anuncio de
mayo de 2009 en el que Joan Rangel, Delegado del Gobierno en Cataluña, y Núria
Marín, Alcaldesa de la ciudad, afirmaban que a finales de aquel año empezarían las
obras para soterrar la vía de la línea de tren de Vilanova. Una hipotética inversión de
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420 millones de euros que, sobre el papel, estaba llamada a terminar justamente a
finales de este 2014.
Los proyectos de mejora de la movilidad en los barrios del norte de L’Hospitalet
también sufren la crisis. Para este 2014 estaba previsto en origen la puesta en
funcionamiento del tramo entre Collblanc y el aeropuerto de Barcelona, pero en
noviembre de 2013, Santi Vila, Conseller de Territori i Sostenibilitat, anunciaba que el
proyecto se retrasaría hasta 2016.
El crecimiento urbanístico descontrolado de los años 60 y 70 causó otro problema
que arrastramos hasta la actualidad. En esta ciudad de poco más de 12 km2,
nuestros vecinos refieren en cada barómetro municipal que uno de los principales
problemas para la movilidad es el escaso espacio para el aparcamiento.
Quizá estos factores ayudan a entender por qué un número importante de
desplazamientos se realizan a pie en L’Hospitalet.
En junio de 2014 y tras varios años de deliberación, el gobierno local presentó en los
plenos de los Consejos de Distrito el nuevo Plan de Movilidad Urbana, fruto del
trabajo conjunto de la administración municipal, la Diputación de Barcelona, equipos
técnicos y la participación ciudadana. No cabe ninguna duda que pese a que la
intención es la mejor, su implementación estará sujeta al desarrollo presupuestario y
tardará en ser una realidad.
A pesar de lo que indica el contexto económico en el que nos encontramos respecto
a la realización de grandes inversiones, si es planteable la mejora inmediata del
transporte entre el norte y el sur de la ciudad, con la frecuencia de más autobuses de
las líneas L12 y L14 que son las que básicamente cubren ese recorrido.
Es por ello que el Grupo Político del PPC propone al Pleno del Ayuntamiento la
adopción de los siguientes acuerdos:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat el punt PRIMERO amb 18 vots en contra dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 7 vots favorables dels representants del PP, Srs/es.
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Primero.- Solicitar al Àrea Metropolitana de Barcelona que refuerce el recorrido de
las líneas L12 y L14 con más autobuses para que la frecuencia sea mayor y el
tiempo de espera de los usuarios disminuya. Así mismo, que esa cobertura de
horarios sea mantenida e incluso reforzada los fines de semana.
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b) Ha estat rebutjat el punt SEGUNDO 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/es Salmerón i Esteve; i amb 10 vots favorables dels
representants del PP, Srs/es. Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez;i dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Segundo.- Solicitar al Àrea Metropolitana de Barcelona que estudie la posibilidad
de establecer nuevas rutas de autobuses que conecten, por diferentes vías a las
ya establecidas, el norte con el sur de la ciudad.
c) Ha estat rebutjat el punt TERCERO 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/es Salmerón i Esteve; i amb 10 vots favorables dels
representants del PP, Srs/es. Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez;i dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Tercero.- Que se dé traslado, al Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Diputación
de Barcelona, a los diversos Consejos de Distrito y al resto de grupos municipales
con representación en este Consistorio.

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

MOCIÓ 19.- SOBRE LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS
ENTIDADES EN SUS ACTOS SOLIDARIOS. Ha estat 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 d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de
PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; amb 5 vots a favor dels representants del PP, Srs/es.
Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 3 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 20.- SOBRE EL PAGO EN ESPECTACULOS. Ha estat rebutjada amb 18
vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar;
dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 5 vots a favor dels representants del PP,
Srs/es. Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal de Convergència i
Unió, número 21, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, aquesta moció al final hem decidit deixar-la sobre la taula, després d’haver parlat
amb l’equip de govern. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Jo ara no sé si això toca o no toca, queda sobre la taula, però hi ha un compromís, ho
dic pel coneixement de tots els regidors del Consistori, que en el mes de desembre,
que farem el Ple un dia diferent al que tocaria per l’agenda tradicional, ens hem
compromès a què no hi haurien mocions. Ho dic, perquè en tot cas, si és el tema, ho
deixaríem pel mes de gener, d’acord? Ho dic més que res de cara a la Sra.
Secretària.
Molt bé, passaríem a les mocions d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.

MOCIÓ 21.- EXIGINT QUE LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

FARGA

CUMPLEIXI

LA

LLEI

DE

(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
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INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal d'Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, números 22, 23 i 24, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que tots dos tenen previst intervenir, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín, bé, defensaré les dues primeres mocions. La primera, la 22, és
una moció que es refereix al que es coneix habitualment com l’autovia de camions,
que és un projecte que ja ve des de l’any 2002, per tant, és un projecte que s’està
allargant molt en el temps. És un projecte en el qual aquest Ajuntament, ja a l’any
2004, si no recordo malament, va fer unes primeres al·legacions sobre aquell
projecte, sobre l’impacte ambiental que tenia sobre la ciutat de l'Hospitalet, això si no
recordo malament va ser a l’any 2004. Diferents associacions mediambientalistes,
com el cas de DEPANA, han fet al·legacions també al projecte, perquè l’impacte que
tenen sobre el Delta del Llobregat és molt potent. Recentment també, doncs aquest
Ajuntament s’ha tornat a interessar pel projecte, tot just quan han començat els
primers moviments de les obres, i com que no hem rebut resposta, ni positiva, ni
negativa, no hem rebut resposta per part del Ministerio de Fomento, ens hem vist
obligats a presentar aquesta moció, amb la voluntat que sigui aprovada per aquest
Ple i “volverlo a intentar”, anem a veure si a la tercera va la vençuda i el Ministerio,
com a mínim, ens contesta.
La moció recull aspectes molt tècnics, des del punt de vista mediambiental, que estan
recollits a partir de les al·legacions que ens havien fet els amics de DEPANA, no
m’estendré en alguns aspectes, perquè són massa tècnics, per centrar-me en el que
és pròpiament l’impacte sobre la ciutat de l'Hospitalet. Allà, que alguns d’aquests
temes ja els vam recollir a les al·legacions de l’Ajuntament de l'Hospitalet, fem
referència a quatre aspectes. El primer d’ells és el manteniment i la millora dels
accessos al riu des de Bellvitge, per tant, aquest enllaç ha de passar per sobre en
paral·lel al riu i afectaria d’alguna manera als accessos al riu, per tant, el que
demanem en aquestes al·legacions és que, aprofitant que l’autovia o aquest enllaç ha
de passar per aquí, doncs que hi hagin millores en l’accessibilitat cap el riu Llobregat.
La construcció d’un bosc a banda i banda de l’autovia de camions amb la plantació
d’arbres de ribera per disminuir l’impacte visual i sonor. Restaurar el complex de la
bassa de laminació de la Torre Gran, a l’altre banda de l’autovia, com vostès saben
és un espai, una bassa de laminació que es va fer en el seu moment, però que és un
espai que, des del punt de vista paisatgístic, seria molt millorable i, per tant, aprofitant
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aquesta instal·lació, el que li demanem al Ministerio de Fomento és que ens ajudi a
restaurar aquest complex de la bassa, per tal d’ambientalitzar-lo i millorar el seu
impacte paisatgístic. I, per últim, acabar la restauració paisatgística de les obres del
desviament i d’ampliació del llit del riu des del pont de RENFE i Mercabarna, que van
deixar zones de la marge esquerra del riu sense intervenció.
Per tant, amb d’altres que ja com deia són més tècniques i que dono per conegudes
amb la moció, demanem que aquestes propostes siguin incorporades, plantejades en
una addenda que ampliaria la declaració inicial per atenuar l’impacte d’una actuació
de tal envergadura sobre la zona. Per tant, esperem que aquesta aprovació que
esperem sigui, com a mínim, majoritària, si no unànime com seria desitjable, ajudi a
una resposta i, per tant, una infraestructura que té avantatges molt importants pel que
és el desenvolupament econòmic i territorial del país, no tingui l’impacte paisatgístic i
mediambiental tal i com està plantejat en aquests moments.
I la segona moció, sense ànim de repetir un debat que s’ha fet moltes vegades ja en
aquest Ple, és una moció referent a la jornada participativa del 9 de novembre, i en
aquests aspectes el nostre grup proposa dos acords, que els llegiré. El primer la
felicitació als ciutadans que van exercir aquesta mostra d’implicació en el seu present
i futur, i manifestar el compromís de l’Ajuntament amb tots els que volen participar en
una consulta amb totes les garanties democràtiques. I segon, instar a la Generalitat
de Catalunya a que, a més de treballar pel futur, doni resposta al present, presentant
uns pressupostos que incloguin la paga doble dels treballadors públics, una política
redistributiva, la no privatització dels serveis públics, una inversió major en educació i
salut i serveis socials, i una política industrial diferent, és a dir, més enllà de treballar
pel procés, en el qual, doncs podem estar d’acord en la seva part de dret a decidir,
que faci alguna cosa més i intentin, com a mínim, governar el present, abans ho hem
vist en la moció que es referia a l’ambulatori del Gornal. Per tant, sense ànim,
insisteixo, d’allargar-nos i no repetir un debat que ja s’ha fet moltes vegades.

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

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. La moció que presentaré es titula demanar de nou, no hem
posat de nou, però ho podíem haver posar, a la Generalitat el compliment de les
seves obligacions en relació als edificis dels centres educatius de l'Hospitalet.
La situació que es va produir arrel de les pluges intenses de finals de setembre,
doncs va ser importants filtracions d’aigua a l’escola Pau Sans, per problemes
estructurals de la coberta de l’edifici.
Això posa en evidència el greu problema que tenim a la ciutat, que és que des de fa
aproximadament quatre o cinc anys, el departament d’Ensenyament no inverteix,
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educativament parlant, a la ciutat, en aquells edificis ja construïts, per tant, a la
pràctica el departament d’Ensenyament l’únic que està fent és sortir del pas cada
estiu, en posar allò necessari per cobrir les places noves que s’obren a la ciutat, però
no està atenent a les reformes, ampliacions i millores que té les competències i té
l’obligació.
De fet, recordo les competències, les municipals és la cessió de terrenys per
l’edificació de nous edificis i el posterior petit manteniment dels centres nous creats,
però en canvi les competències de la Generalitat són la reforma, l’ampliació, la
millora, les grans obres als centres educatius existents, tant de primària, com de
secundaria.
Hi ha pendents moltes actuacions acordades en els edificis escolars de l’anomenat
Pla d’Urgència dels anys 80, com són la rehabilitació integral i ampliació de l’escola
Milagros Consarnau, la construcció de nous edificis per a les escoles Frederic Mistral,
Bernat Metge, Busquets i Punset i Joaquim Ruyra, això són grans obres que li
pertoquen a la Generalitat de Catalunya executar-les.
I també, evidentment, la construcció dels dos nous edificis de dues escoles que ja no
són tan noves, ja porten quatre cursos entre nosaltres, que són l’escola Ernest Lluch i
Paco Candel, que estan en mòduls, però que ja es mereixen, les dues comunitats
educatives, ja es mereixen la construcció del que serà el seu edifici definitiu.
A més a més, resten pendents obres RAM, d’aquestes que diem de reforma,
ampliació i millora, com són la construcció d’un nou gimnàs i precisament la nova
coberta de l’escola Pau Sans, que vam tenir problemes l’altre dia, obres d’adequació i
ampliació de l’escola Pere Lliscart, supressió de barreres arquitectòniques i ampliació
de l’escola Lola Anglada, Ramón y Cajal, Gornal, Menéndez Pidal i Josep Janés i
l’ampliació de l’escola Pablo Neruda.
Tot això està escrit en documents signats entre aquest Ajuntament i la Generalitat de
Catalunya, afortunadament en vida del tripartit, en vida del govern d’esquerres, doncs
es va avançar moltíssim, es va fer una gran inversió educativa que va coincidir amb el
mandat anterior i, des d’aquest mandat, des que va haver el canvi de govern, ha
hagut una aturada absoluta i, torno a repetir, el departament d’Ensenyament tan sols
inverteix en l’ampliació absolutament necessària i, fins i tot, agònica, que de setembre
arribem de forma agònica a què la Generalitat pugui fer les obres que necessita,
perquè el 15 de setembre entrin els nous nens a l’escola.
Per tant, proposem un seguit d’acords a aquest Ple, que ara detallaré, però sí cal dir
que aquest Ajuntament, malgrat la situació, malgrat que aquestes són les
competències, fins i tot aquest estiu hem anat molt més enllà de la nostra inversió
educativa, no hem fet solament petit manteniment, sinó que hem reparat tres pistes
esportives i moltes altres coses que li tocaria fer a la Generalitat de Catalunya. Però
exigim, això sí, que tot allò que està pendent, doncs ho desenvolupi.
Per això demanem aquests acords, demanem a la Generalitat que presenti un
calendari d’execució de totes les obres que acabem de citar, un calendari de la
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construcció dels edificis de les dues noves escoles Paco Candel i Ernest Lluch,
especialment la Ernest Lluch que és la més punyent, ara l’Ajuntament de l'Hospitalet
ha cedit un terreny al passatge Colom, que hores d’ara la Generalitat encara no ha
acceptat, després de tres anys, dilatant el procés de la construcció de l’edifici nou. I
també demanem la rehabilitació integral i ampliació de l’escola Milagros Consarnau i
la construcció de nous edificis de Frederic Mistral, Bernat Metge, Busquets i Punset i
Joaquim Ruyra,que segons l’acord signat amb la Generalitat a 31 de desembre de
2012, tot això havia d’estar construït.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ha exhaurit el temps just. Ara passarem a la resta de grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, para el posicionamiento de Plataforma per Catalunya, votaremos
favorablemente a las mociones número 22 y 24, y votaremos en contra de la número
23.
La verdad es que nos ha sorprendido un poco que presenten ustedes esta moción,
porque la verdad es que llevamos ya no sé si tres, cuatro, cinco Plenos con la misma
historia y la verdad es que hasta para nosotros que es un tema muy importante el
tema de la patria, pues al final hasta se hace cansino que estemos aquí debatiendo o
hablando una y otra vez de los mismo.
Luego también nos hace gracia un poco que la traigan ustedes que siempre critican
las políticas sociales y no sé qué de la derecha catalana, y ustedes con esto que
traen hoy, pues lo que están haciendo es seguirle el juego a esa derecha que tanto
teóricamente critican ustedes y luego ustedes quieren ir de alternativos haciendo el
juego a esta gente.
Sí, ya sabemos que fue mucha gente a votar, ya sabemos que fueron o teóricamente
fueron dos millones, sabemos que, bueno, que hay un 30% de la población de
Cataluña que es independentista, sí, ciertamente pues es un peligro que haya tanto
independentista para el tema de la unidad de la patria, pero bueno, todo esto ya lo
sabíamos, o sea, no es nada nuevo…
Se quiere callar cuando estoy hablando yo, porque me molesta y yo no hablo cuando
están hablando ustedes, bueno, yo no he insultado, Sra. Alcaldesa le pido que si yo
hablo, pues que no hable otra gente.

SRA. ALCALDESSA
Continúe.
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SR. ORDÓÑEZ
Entonces, pues bueno, luego analizamos el resultado de Hospitalet si ustedes
quieren, pues bien, pues fue a votar un 20% de los ciudadanos, entonces también
felicitarse en una cosa que ha ido después de gastarse millones y millones de euros
en vez de invertirlo en cosas, que luego encima nos quejamos, para la ciudad que no
se hacen, considerar que aquí en la ciudad de Hospitalet fue un éxito que vaya a
votar un 20%, pues la verdad es que el éxito no se ve por ningún sitio.
Felicitarse de que se hizo una consulta que estaba teóricamente pseuprohibida por
Ley, por el Tribunal Constitucional, pues bueno, congratularse de saltarse las leyes,
pues bien, pues entonces no sé luego, cuando otra gente se salte las leyes, cómo le
podremos decir nada, pues bueno, pues desobedecemos leyes, que cada uno
desobedezca la que le venga en gana.
Entonces, para no alargar mucho más, pues bueno, la posición…es que aparte es
que ya me parece que nos conocemos la de todos, porque ya es cansino el tema
incluso en este Pleno, nuestra posición es muy simple, para nosotros la patria no se
tiene que votar, en todo caso, se tiene que defender.
Y una cosa que sí que se han olvidado, que es que ustedes quieren felicitar a la
gente que fue a votar, pues nosotros queremos felicitar al 80% de ciudadanos de
Catalunya que no fueron a votar en esa farsa, que es una cosa que ustedes olvidan,
y felicitar a los 210.000 habitantes de Hospitalet que tampoco fueron a votar en esa
farsa.
Y decirles además que esta farsa, después de esta farsa seguimos con los mismos
problemas, en la ciudad seguimos con los mismos problemas, en Cataluña seguimos
con los mismos problemas, seguimos con los mismos problemas en el país, y lo
único que se ha conseguido con la farsa, con el butifarrendum, es, pues revitalizar lo
que era un cadáver político, que era el Sr. Artur Mas.
Por tanto, que viniese de otro grupo lo entenderíamos, pero que viniese del suyo y
que encima olviden al 80% de ciudadanos de Hospitalet, pues bueno, pues la verdad
es que no lo entendemos y obviamente no lo compartimos.

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

SR. MONRÓS
Sí, a la moció número 22 votarem que no pels següents motius. Entenem que, ara
que s’estan començant les obres, després de ser reivindicades i tramitades durant
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tants anys, creiem que és un error, perquè això suposaria aturada de les obres i
possiblement s’hauria de fer una declaració d’impacte ambiental.
Entenem que hi ha una necessitat d’accessos viaris per descongestionar la sortida i
entrada de mercaderies del port per carretera, més d’un 80% de les mercaderies
entren i surten per carretera, els accessos connecten directament la Ronda Litoral
amb el Molí Prat, Port de Barcelona, amb una adjudicació que ja està feta, un
compromís d’execució de diversos governs des del 2008, amb una primera fase
adjudicada d’accessos directes al port, sense enllaços preparats per el futur enllaç
amb el Prat i Mercabarna, no és una via pensada per ser un connector territorial.
Hi ha una inversió del Ministerio de Fomento de 117 milions d’euros, és clau per a la
competitivitat del port i per descongestionar l’entrada i la sortida de mercaderies. Tota
això suposaria un benefici també per municipis en l’entorn del port, com de
Barcelona, del Prat, de l'Hospitalet, és un vial per a camions bàsicament el que es
farà.
Els accessos ferroviaris són necessaris per el canvi modal al transport ferroviari,
positiu des del punt de vista de la sostenibilitat del mode de transport per menys
contaminació i per descongestionar carreteres, treure camions de la carretera, amb
un cost de 110 milions d’euros, tres amples, mètric, ibèric, internacional, un 50% es
financen per part del port, un 50% per ADIF, i són claus també per a la competitivitat
del port, per la connexió amb Madrid i Lió al hinterland del port.
La connectivitat del port és clau per a la seva competitivitat, el cost del transport i la
cadena logística és clau per fixar i atreure empreses a Catalunya, més important avui
que els costos laborals, per tant, disposar d’uns bons accessos viaris i ferroviaris és
clau per a la millora de la competitivitat del port, del conjunt del país i alhora millorar
un model de transport més eficient i sostenible. Els accessos viaris i ferroviaris
afavoreixen que Catalunya sigui la porta sud d’Europa i afavoreixen la capacitat
exportadora de les empreses a Catalunya i, per tant, la seva competitivitat, formant
part del corredor mediterrani i d’inversions claus.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Pel que fa referència a les altres dues mocions, el posicionament de Convergència i
Unió serà: a la primera moció, la número 23, votarem favorablement al primer punt i
contràriament en el segon punt, i voldria fer unes explicacions.
Crec que és un error polític enorme, menystenir, faltar-li el respecte a 2.236.000
persones que van anar a votar, Sr. Ordóñez, és una manca de respecte, no es pot
parlar de butireferèndum, són gent que es mereix el mateix respecte que vostè o que
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jo, han sigut gent que ha volgut anar a donar la seva opinió respecte a quina és la
situació actual, quin és l’encaix de Catalunya respecte d’Espanya. I això no es pot
menysprear i en política hem de ser molt curosos amb les paraules, i molt curosos
amb el respecte, no podem demanar, no podem aprovar una moció en contra de la
violència de gènere i fer aquests discursos violents gratuïtament i de per si.
Respecte al punt número 2, Sr. Esteve, Sr. Salmerón, saben que Esquerra
Republicana ens ha retirat el suport a Convergència i Unió en el Parlament, tindrem
problemes per poder aprovar el pressupost de l’any 2015, si volen treballar pel futur
social de Catalunya, donin suport a aquests pressupostos, perquè vostès saben que
el govern de la Generalitat està treballant per poder fer el pagament de la paga extra,
si no tenim pressupost del 2015, no es podrà fer. Vostès saben que les polítiques de
benestar social, les socials, són les úniques polítiques que han pujat en pressupost,
malgrat que el pressupost de la Generalitat ha baixat un 20% en els últims anys. Ha
hagut una altra partida que també ha pujat que ha sigut la dels interessos del deute,
però l’única partida de política que ha pujat, ha sigut la de les polítiques socials i, clar,
en aquest punt els hi demanaríem, doncs això, si realment tenen interès per treballar
en temes de política social en el Parlament de Catalunya, donin suport perquè es
pugui aprovar el pressupost del 2015, perquè els funcionaris puguin tenir la paga,
perquè si no ens trobarem que haurem de prorrogar pressupostos i res de tot això no
es podrà fer.
Referent a la moció dels centres educatius, no la podem votar a favor, jo si tinc una
casa i no faig mai el manteniment d’aquesta casa, aquesta casa acabarà tenint
problemes estructurals, i a nosaltres el que se’ns ha comentat des de diferents
departaments, ja no només de la Generalitat, fins i tot d’aquest Ajuntament, és que el
manteniment del Pau Sans no s’ha fet de forma correcta, el que és veritat és que ara
mateix és un problema de seguretat de la coberta, és absolutament cert, és una
prioritat pel pressupost del 2015, per part del departament d’Educació, i això es farà
malgrat que els informes de manteniment demostren que no ha estat correcte, ens
consta que des de l’Ajuntament s’ha fet arribar al Departament, un projecte per fer
aquesta reforma de la coberta, des del Departament ens diuen que, bé, que ells
també tenen tècnics i també poden fer el seu projecte, no fa falta que des de
l’Ajuntament es faci això.
Vostè ha parlat que el govern de la Generalitat, perdoni Sr. Esteve, Sr. Esteve li estic
contestant a vostè, que aquests últims quatre anys el govern de la Generalitat no ha
fet els seus deures referents als edificis educatius de la nostra ciutat, li recordo el
Pompeu Fabra l’any passat, li recordo el centre Europa, Bisbe Berenguer, Sr. Esteve,
¿és conscient vostè que actualment s’està fent una obra de millora molt, molt, molt
important a l’Institut Vilumara? Això està en marxa actualment, no em pot dir que no
s’està fent la feina, s’està fent la feina.
També li he de dir que sí senyor, que hi havia uns convenis signats on el govern de la
Generalitat, el tripartit, es comprometia a fer una sèrie de millores a una sèrie
d’edificis del Pla d’Urgència dels anys 80, el que passa és que al darrera d’aquest
conveni no n’hi havia partida pressupostària i si no hi ha diners, amb la bona voluntat
les obres és impossible fer-les, de totes totes.
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Respecte a l’escola, per exemple, Frederic Mistral, portem 3 anys fent obres de
millora al Frederic Mistral, els pares que s’han reunit vàries vegades amb el
Departament, estan contents amb els passos que s’estan fent i estan compromesos
amb el Departament en aquest sentit, de moment no podem tenir una escola nova,
però hem vist que cada any s’han fet unes millores, aquest últim any, per exemple,
els lavabos de la planta baixa.
Respecte al Paco Candel, per exemple, doncs dir-li que és veritat que encara està...,
a veure no eren mòduls, eren edificis prefabricats quan governaven vostès, bé, doncs
això eren edificis prefabricats i el que hem fet ara ha sigut fer que tots estiguin dintre
dels mateix recinte, de forma que els nens no s’hagin de traslladar, ni creuar carrers,
ni res per l’estil, també suposa una millora això.
Respecte al tema de les barreres arquitectòniques, hi ha un criteri a la mesa de
planificació on s’estan treballant aquests temes i vostès assisteix a aquesta taula de
planificació, i el criteri de la Generalitat, i des del punt de vista de Convergència i Unió
a nivell municipal el compartim i jo particularment encara més el comparteixo, és que
es prioritza aquella escola, sigui del territori que sigui, on n’hi ha matriculat un nen o
una nena amb una discapacitat de mobilitat reduïda, on n’hi ha un mestre o una
professora amb mobilitat reduïda, on n’hi ha algun personal administratiu amb
mobilitat reduïda, aquesta escola és l’escola prioritària per eliminar les barreres
arquitectòniques. Tant de bo es poguessin eliminar de cop totes, però no és el món
de yupi, els diners són els que són i són limitats, i estan prioritzant-se en aquest
sentit, en aquelles escoles que hi ha una necessitat efectiva d’alguna de les persones
que assisteixen diàriament, que tenen problemes de mobilitat, en aquella escola es
prioritza l’eliminació de les barreres arquitectòniques.
Considero que és un bon criteri, si vostè no està d’acord amb aquest criteri, doncs
manifesti-ho, però penso que el primer que hem de fer és donar sortida a les
necessitats de les persones, no de l’edifici, tenir edificis amb barreres
arquitectòniques al segle XXI li reconec que no hauria de ser d’aquesta manera, però
si en aquest edifici no assisteixen persones amb mobilitat reduïda, aquest edifici pot
esperar respecte d’un altre edifici que sí que té aquest problema per persones amb
mobilitat reduïda, perquè el que s’ha de prioritzar són les necessitats d’aquestes
persones, no dels edificis.
Per tot això, doncs com li hem dit anteriorment, doncs li votarem en contra la moció.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup popular.
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SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la primera moción nos abstenemos, respecto a la
segunda que se solicita a la Generalitat el cumplimiento de las obligaciones de
mantenimiento de centros educativos en la ciudad, votamos a favor.
Y respecto a la moción del 9 de noviembre, parece que estamos hablando de dos
realidades distintas, porque decir que es un éxito que 2 de cada 3 catalanes llamados
a ir a votar, se hayan quedado en casa, es vivir otra realidad, porque es un claro
fracaso. Cuando después de estar dando la matraca de forma continua, utilizando
todos los medios de comunicación pública en Cataluña, en fomentar la participación
del 9 de noviembre, después de poner todos los recursos humanos y materiales a
disposición de esa consulta ilegal, después de incrementar el censo con derecho a
voto en 910.000 personas más, extranjeros y menores de edad, para así ver si va
más gente a votar, y después resulta que con respecto a las elecciones catalanas de
2012 fueron 1.000.352 personas menos a votar. Hombre, decir que fue un éxito es
vivir en otra realidad.
La realidad es que fue un fracaso para todos aquellos que apoyaron la consulta,
como ustedes. Y cuando de un total de 6.300.000 personas que podían ir a votar,
sólo 1.860.000 han dicho sí a la independencia, querer que la Comunidad
Internacional nos tome en serio, es una broma. Y resulta incoherente que Iniciativa
per Catalunya-Izquierda Unida han apoyado la realización de un simulacro de
consulta que costó cerca de 10 millones de euros de dinero público, a la vez que esa
misma Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida están participando en
manifestaciones contra los recortes de la Generalitat en sanidad y en educación, y
donde se critica la política de gasto de la Generalitat. Me parece falsa su postura y
me parece falsa, porque no se puede apoyar ese gasto absurdo de 10 millones de
euros y luego reclamar en la misma moción que la Generalitat incluya en los
presupuestos la paga doble de los funcionarios, la mejora de la sanidad o la
educación.
Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida ha apoyado que esos 10 millones de euros
se destinen a esa consulta, cuando para nosotros estarían mejor gastados, por
ejemplo, en la rehabilitación y ampliación de la escuela Milagros Consarnau o en la
construcción de nuevos edificios para las escuelas Frederic Mistral, Bernat Metge,
Busquets i Punset o Joaquim Ruyra. Esos 10 millones de euros podían haber servido
para mejorar las instalaciones educativas del centro Ernest Lluch y Paco Candel, y no
que los alumnos continúen estudiando en módulos o edificios prefabricados, esos 10
millones de euros hubieran ido muy bien para las obras de adecuación y ampliación
de la escuela Pere Lliscart o la supresión de las barreras arquitectónicas de la
escuela Lola Anglada o Ramón y Cajal o Menéndez Pidal o Josep Janés o la
ampliación del Pablo Neruda.
Pero en lugar de exigir a la Generalitat que destine esos 10 millones de euros a esas
mejoras educativas o la mejora de la sanidad, por ejemplo, en Bellvitge, ustedes,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, han apoyado que se tire el dinero público en
una consulta absurda que no vale para nada. Por tanto, consideramos una falta de
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credibilidad que a la vez que critican los recortes de la Generalitat, aplaudan y
apoyen tirar el dinero público como se ha hecho, con la falta que hace en nuestra
ciudad. Por tanto, votamos en contra de su moción.

SRA. ALCALDESSA
De la resta s’han posicionat? Sí? Perdó, molt bé, per part del grup socialista, Sr.
Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. La primera moció, respecte de tot el tema aquest dels
accessos ferroviaris, tal i com ha explicat també el Sr. Salmerón, bona part dels
arguments que s’expliquen a la moció són arguments que es van utilitzar a les
esmenes a les propostes de modificació que aquest Ajuntament va presentar en el
seu moment en el projecte d’aquests accessos viaris i ferroviaris, i a la pròpia
associació DEPANA, que també va presentar en el Ministeri.
Nosaltres votarem favorablement en aquesta moció, perquè en aquell moment
pensàvem que eren unes millores, sense uns costos econòmics massa importants,
tenint en compte el volum de l’obra de la que estàvem parlant i que crec venien a
aportar una mica de justícia, de compensació, diguin-li com vulguin, a la ciutat de
l'Hospitalet.
Perquè mirin, el problema a la ciutat de l'Hospitalet en tota aquesta qüestió de les
infraestructures, és que al final totes les infraestructures passen per Hospitalet, per
donar servei a tothom, però Hospitalet l’únic que fa és anar acumulant
infraestructures perquè passi tothom. Ha de passar l’AVE, que passi, soterrem
després les vies que, a més a més, és una millora pel conjunt de Catalunya, pel
conjunt del sistema de rodalies, fem el túnel ferroviari de l'Hospitalet, fem l’estació
central de La Torrassa, els ciutadans de l'Hospitalet pateixen durant anys aquelles
obres de l’AVE, s’acaben les obres i la pretesa compensació promesa no arriba mai.
Ara què estem dient, alguna cosa una mica senzilla, escoltin-me, estan baixant per la
llera esquerra del riu Llobregat, quan arriben al tros dels 800 i escaig metres, no
arriba a 900 metres, que té l'Hospitalet de riu Llobregat, escolti, en aquella
concentració, que ja és una concentració d’infraestructures, escolti, aportin alguna
millora, aportin alguna millora per a la ciutat, fem una passera que quan la gent va
caminant en bicicleta per creuar el riu cap el Prat, no sigui allò un passa tu, passo jo,
perquè dues persones no hi caben. Això en el conjunt de l’obra d’aquest corredor no
té la menor importància, des del punt de vista de percentatge respecte del conjunt de
l’obra, i això es podria fer.
Millorar l’entorn del riu quan el matxucaran amb el pas a través de viaductes, amb
passos elevats perquè ha de passar per sobre del que és la Gran Via o la C-31 en el
pas o en el traspàs entre Hospitalet i el Prat, crec que no és demanar massa, per això
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crec que per una vegada no estaria de més que, en el mateix desenvolupament d’una
infraestructura, es pogués donar una mica de satisfacció a la ciutat de l'Hospitalet.
Respecte a la següent moció que ens presenten sobre el nom de “moció després del
9N”, jo en l’article del diari que va sortir fa uns dies, titulava aquella columna del
portaveu del grup socialista, deia, el dia 10 sortirà el sol i efectivament va sortir el sol,
tot el que ha passat i el que passarà després del 9N no fa falta que ho posem en
referència al 9N. Mirin, el 9N es va fer, nosaltres respectem absolutament a la gent
que va participar en aquella jornada, no tenim res a dir, el que sí que tenim a dir és
del que passava el 8 de novembre i el que passa el 10 de novembre, l’atur continua a
la mateixa alçada, la crisi continua igual, no tenim recursos per fer front a les
necessitats socials de la gent, no tenim recursos, des de les administracions, per
donar les oportunitats que necessita la gent per sortir endavant.
Mirin, això són dos cares d’una mateixa moneda, es van retroalimentant els uns als
altres, i el que volem d’una vegada és que seguin, parlin, es posin d’acord i siguem
capaços de generar una proposta per sotmetre a votació, per sotmetre a la
consideració de la població, això és el que necessita i el que espera, entenc jo, la
ciutadania d’aquest país. No pot ser que la gent que es dedica, que ens dediquem, a
la política, la nostra acció sigui jugar a frontó, però, a més a més, juguem a frontó
sols, ens tirem la pilota contra la paret i la rematem nosaltres, i a l’altre banda del
frontó, a l’altre paret del darrera hi ha un altre també jugant al frontó i cadascú va a la
seva.
Escoltin, de veritat, la vida continua, necessitem, per resoldre tot aquest “lio” en el
que ens han ficat uns i uns altres, que seguin, que es posin d’acord, que presentin
una proposta i que es voti democràticament, i sortirà el que hagi de sortir i, a partir
d’allà, que cadascú prengui les decisions o faci les accions que consideri
convenients, però el que no podem fer és continuar així, amb uns demanant la lluna i
els altres mirant el dit, així no anem enlloc. Si us plau, seguin a negociar, parlin, parlin
i, si pot ser, posin-se d’acord i sotmetin una proposta, una proposta que tingui
possibilitats d’èxit, a la població.
Jo he subratllat una frase a la part expositiva de la moció que diu: “Atès que des de
Catalunya s’han exhaurit les vies legals dins de l’Estat”, estic en absolut desacord
amb això, des de Catalunya no s’han exhaurit, ni de lluny, les vies legals dins de
l’Estat, estem dins de l’Estat, hem de continuar dins d’aquest Estat i hem de lluitar per
aconseguir una oferta política que sigui satisfactòria i que faci possible la convivència
en aquest Estat. Però això, evidentment, és una visió des del Partit Socialista, i
aquesta proposta ha de ser sotmesa a una votació ordenada, legal i tal i com cal, al
conjunt de la població.
Per tant, com tornem a reiterar sobre aquesta qüestió que la fem ja servir per a tot,
ara fins i tot per demanar que els pressupostos siguin justos, escolti, els pressupostos
han de ser justos hagués hagut 9N o no l’hagués hagut, per tant, nosaltres, com no
volem participar ja més d’aquesta qüestió, ens abstindrem en aquesta votació.
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I finalment, la moció que demana el compliment de les obligacions respecte dels
centres educatius per part de la Generalitat de Catalunya, nosaltres evidentment
votarem favorablement en aquesta moció, perquè pensem i crec que la moció és molt
descriptiva, des d’aquest punt de vista, i va punt per punt, escola per escola, explicant
que és el que s’havia d’haver fet, que és el que s’ha de fer, que és el que s’està
esperant, quan temps es porta en espera i, per tant, crec que reflexa prou bé quina és
la situació.
I miri Sra. Clar, si no fos pel seriós que és el tema, jo pensaria que s’estava vostè
enfoten. Miri, li explicaré una cosa, vostè no és del ram, ni jo tampoc, però això ho
entendrem tots dos, una coberta d’un edifici té una vida útil de deu o dotze anys, no
ho dic jo, ho diu qualsevol expert, una coberta de tela asfàltica tal i com és la del Pau
Sans, sap quant temps té la del Pau Sans? 26 anys, sap quin manteniment, perquè el
gran manteniment és a càrrec de la Generalitat de Catalunya ¿sap quin manteniment
ha fet la Generalitat de Catalunya en aquests 26 anys? Zero, tot el manteniment que
s’ha fet d’aquesta coberta l’ha fet aquest Ajuntament, els diners que aquest
Ajuntament es gasta en el conjunt del manteniment de les escoles d’aquesta ciutat no
té “parangón”, nosaltres estem pel petit manteniment, el gran manteniment l’ha de fer
la Generalitat i nosaltres fem el petit, el mitjà, el gran i, a més a més, acabem fent
projectes i fent inversions, perquè la Generalitat no les fa, no fa cap inversió a les
escoles.
Vostè diu, no, però escolti, miri, vam fer l’escola La Marina, sí, sí, ¿anem a l’altra
escola de Bellvitge i preguntem qui va fer la cuina? ¿ho preguntem o vostè ja sap la
resposta? Perquè si no li dic, ho vam fer nosaltres, perquè la Generalitat deia que no
calia, que mengessin de catering, això ens va dir la Generalitat i vam fer nosaltres
aquella cuina. Li explico les escoles, el Sr. Esteve li explicava els patis que hem fet
aquest estiu i l’any anterior les reformes, cóm haurem d’anar a l’escola Pau Sans i fer
la coberta, vostè diu, és que és un tema de seguretat, i ara se n’adonen? Fa tres anys
vam reclamar la modificació d’aquella coberta i no han fet res, ni el projecte, ara els hi
hem fet el projecte per si no tenen temps, ja els hi fem nosaltres, i no pensen fer res,
el problema és que no fan i no pensen fer res i, a més a més, vénen allò ja amb el
“colmo de la desfachatez” a dir, no, és que l’Ajuntament no manté bé. Miri, això em
sembla una falta de respecte, un insult institucional, que no podem admetre, perquè
aquest Ajuntament gasta moltíssim més diners dels que hauria de gastar en el
manteniment de les escoles.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sant tornem-hi, bé...

SRA. CLAR
Respecte a...
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SRA. ALCALDESSA
Un moment, un moment, vostès ja han intervingut, no, no, ara els hi toca a ells, abans
de fer el segon torn, donarem de nou la paraula als que proposen les mocions, Sr.
Esteve.

SR. ESTEVE
Per contestar bàsicament a la Sra. Annabel Clar la seva intervenció respecte a les
escoles, jo crec que quan algú no fa bé la seva feina o amb paraules de la seva
exportaveu, té la cua de palla, jo crec que hauria de ser més curós o més respectuós,
o sigui, dir que la teulada, ja li han dit ara, una teulada de quasi 30 anys, que ara
s’hagi de canviar és per culpa que no s’ha fet el petit manteniment, jo crec que diu
molt de la persona que cita aquesta frase, més tenint en compte que és un centre que
vostè li deuen un gimnàs, perquè comparteix el gimnàs amb el propi menjador,
aquest centre, des de l’origen, des de fa 25 anys, o sigui, li deuen un gimnàs des que
es van comprometre fa molts i molts anys a fer, en una zona del pati fer un gimnàs.
No han fet el gimnàs, no han fet la teulada, nosaltres hem fet el projecte i
probablement tot apunta a què haurem de pagar finalment la teulada.
Perquè discrepo del Sr. Belver, al Mare de Deu de Bellvitge, no és que la Generalitat
ens digués que si no tenien menjador, cuina, fessin càtering, no, no, va ser més greu
encara, ens van dir que el servei de menjador no era obligatori per una escola
pública, per tant, que els nens anessin a dinar a casa seva, i en una visita amb
l’Alcaldessa vam decidir que aquest Ajuntament pagaria la cuina, la reforma de la
cuina, per tal, no tan sols que aquells alumnes anessin de càtering, sinó que no
haguessin d’anar a casa seva a dinar, perquè aquell centre no servís el menjador.
Els quatre centres que vostè citava, Pompeu Fabra, Bisbe Berenguer i Europa, les
obres van començar al 2009-2010, vostès van tenir la sort de ja agafar-les engegades
i inaugurar-les, efectivament, vostès, però les obres ja estaven pactades, pagades i
engegades. I l’única que van tenir temps, quan vostès van arribar, d’aturar-les, va ser
precisament el Can Vilumara, que per una argúcia, perquè faltava el nomenament
d’un cap d’obra que va renunciar, van trobar la llum per poder parar aquella obra just
a 15 dies que vostès entressin a la Generalitat. Després han reprès aquesta obra,
que és l’única que faran en tot el mandat, gran obra, educativament parlant, a la
ciutat, l’han reprès al cap de dos o tres anys, l’han retardat, ja no faran l’edifici de la
formació professional, perquè s’han polit aquesta fase i trigaran molts i molts anys
més en tenir aquesta obra. Per tant, no treguin pit, si us plau.
I respecte de la mobilitat reduïda, vostès el que fan amb la mobilitat reduïda no és fer
edificis nous allà on hi ha un alumne amb mobilitat reduïda, és retallar hores de
vetlladors a aquells nens que tenen necessitat d’un vetllador perquè els ajudi amb la
mobilitat reduïda. Per tant, quina casualitat que els cinc o sis centres que necessitem,
doncs suprimir les barreres arquitectòniques a la nostra ciutat, a cap d’aquests
centres ens toqui durant els quatre o cinc anys que vostès porten al govern, no ens
toqui cap tipus d’obra de supressió de barreres arquitectòniques, el que vostès fan no
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és fer edificis nous, sinó que el que fan es retallar en vetlladors, precisament a
aquests alumnes que tenen mobilitat reduïda.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sra. Clar, perdó, perdó, Sr. Ordóñez.

Essent les 21.05 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, para responder rápidamente a la Sra. Clar, la verdad es que hay dos cosas muy
importantes que usted ha dicho, que son mentira. Una que es menospreciar a los que
fueron a votar, yo no comparto el argumentario del PP que dos millones de personas
son poca gente, yo ya lo he dicho, para mí que haya un 30% de la población catalana
que sea independentista, es mucha gente y por supuesto es un peligro para el
concepto de la gente que cree que esto sigue siendo España, eso por un lado.
Luego ha dicho que el discurso era violento, mire, más violento puede ser su
discurso, en el que usted ha comparado el criticar un referéndum con la violencia de
género, claro, no sé yo dónde está la violencia, usted sí que ha analizado aquí el
tema de la violencia de género, porque alguien critica el referéndum, lo ha metido
usted, no lo hemos metido nosotros.
Y lo del “butifarréndum”, sí señor y me reafirmo en eso, y no porque los dos millones
de personas, que ya le digo que es mucha gente, hombre, me reafirmo, porque un
referéndum donde no hay garantías de ningún tipo, donde se saltan la legalidad,
donde no hay ningún tipo de pluralidad en los medios, donde recuentan los votos los
mismos que sólo son de una tendencia, donde hemos visto imágenes de gente que
va tres veces a votar, pues eso no es un referéndum donde se tengan las garantías,
por tanto, es un referéndum de “costellada”, lo hagan desde la Generalitat o lo hagan
los de la peña de un bar, no es igual, no es por la gente.
Y ya le digo, lo que no le voy a consentir es que es usted quien haya metido la
violencia y lo haya comparado, porque alguien haga una crítica al 9N, con la violencia
de género.

SRA. PEREA
Muy bien, Sra. Clar.
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SRA. CLAR
No, jo no he comparat amb la violència de gènere, jo he dit que avui hem aprovat una
moció en contra de la violència vers les dones i el seu discurs és violent, el que he dit
és això i ho mantinc, que el seu discurs és violent i agressiu.
Respecte al tema de les escoles, si li ha semblat que treia pit, Sr. Esteve, li demano
disculpes, no treia pit, li estava donant les dades que m’han donat des de la
Conselleria, i són dades reals i dades que es poden documentar, i aquestes obres
que jo li he comentat s’han fet, aquestes millores a l’escola Frederic Mistral, que
portem tres anys consecutius fent millores, s’estan fent, s’han fet, els lavabos s’han
inaugurat aquest mes de setembre, això no hem pot dir que no, les obres del
Vilumara s’estan fent, el Pompeu Fabra es va acabar l’any passat, l’any passat, això
no es va començar amb el tripartit, el projecte es va començar, però l’execució no. I el
tema de les barreres arquitectòniques, vostè sap perfectament que aquesta és la
prioritat, quan hi ha un nen o una persona amb mobilitat reduïda a les escoles
públiques de la Generalitat de Catalunya.
Respecte del que comentava el Sr. del Río, de gastar diners en un referèndum i no sé
què i no sé quants, ho està dient una persona que pertany a un grup polític que està
governant a Madrid, que ha construït kilòmetres i kilòmetres d’AVE, on no va ni un
viatger, que ha construït kilòmetres d’autovia que no passen cotxes, que ha construït
aeroports on no aterren avions, que el manteniment d’un kilòmetre del túnel de l’AVE,
són dades del Ministerio de Fomento, costa 30.000 euros l’any, que el manteniment
d’un kilòmetre de línia d’AVE al descobert costa 18.000 milions d’euros l’any, que s’ha
permès el luxe de retallar el 57% de les polítiques actives d’ocupació a la Generalitat
de Catalunya, i vostès es permeten el luxe de dir si la Generalitat gasta 9 milions
d’euros o no gasta 9 milions d’euros en un referèndum que no es va poder fer com
realment s’havia de fer i estàvem demanant a la ciutadania.

SRA. PEREA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
No, muy breve, yo prefiero gastar 9 millones de euros en construir el AVE, que 9
millones de euros en una cosa que no sabemos para qué sirve, porque no vale
absolutamente para nada.

SRA. PEREA
Sr. Belver.
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SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Perea, molt ràpid. Miri cóm estem amb el tema de les obres en els
termes d’educació, ho ha dit vostè mateixa Sra. Annabel Clar, aquest setembre vam
inaugurar el lavabo, fixis cóm estem, que hem quedat per inaugurar lavabos, perquè
no tenim per inaugurar escoles, nosaltres volem escoles i miri, els lavabos ja els
arreglarem nosaltres, no es preocupi.

SRA. PEREA
Sí, Sr. Esteve, té la paraula.

SR. ESTEVE
Sí, per acabar, l’exemple que vostè posa del Frederic Mistral, una escola que es va
construir com a pla d’urgència, que tenia 25 anys de vida útil, que ha exhaurit aquesta
vida útil ja fa 20 anys, i vostès en comptes de gastar-se els 5 milions que costa fer
l’edifici nou, s’han gastat 40.000 o 50.000 euros en fer uns lavabos nous.
Evidentment, les famílies, si els hi fan les obres, s’alegren d’aquestes obres, però les
famílies vostè sap perfectament que el que necessiten és un edifici nou, perquè és un
edifici que fa 20 anys ha exhaurit la seva vida útil, quan bufa el vent es mou tot el fals
sostre de l’escola i, per tant, és una escola que fer el petit manteniment en aquesta
escola és cada vegada més difícil, perquè cada vegada és més difícil arreglar coses,
doncs que ja no tenen vida útil.
I, per tant, els hi demanem, si us plau, compleixin els compromisos amb aquest
Ajuntament i facin tots els edificis que queden per fer, els cinc d’urgència i els dos de
les escoles noves.

SRA. PEREA
Sí, Sra. Clar, per concloure ja.

SRA. CLAR
Sí, per acabar el tema.

SRA. PEREA
Em sap greu, però ja no té torn. Sra. Secretària passem a les mocions de Plataforma
per Catalunya.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 22, 23 i 24; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 22.- PER
INCORPORAR
MESURES
CORRECTORES
I
COMPENSATÒRIES PER L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL DEL PROJECTE DE
NOUS ACCESSOS FERROVIARIS I VIARIS AL PORT DE BARCELONA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; amb 6 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
amb 3 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en
la seva part dispositiva:

El Projecte de Nous Accessos Ferroviaris i Viaris al Port de Barcelona que afecta a la
Zona del Delta del Llobregat , es va començar a tramitar al maig de l’any 2002 i va
finalitzar amb l’aprovació del corresponent DIA en setembre de 2007.
Atès que el projecte consta de dos obres ben diferenciades, els accessos ferroviaris i
els accessos viaris. Que en el BOE del 18 de juliol de 2013 es va publicar una
Resolució de 5 de juliol de 2013, de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient , sobre
l’avaluació de impacto ambiental del projecte Nous Accessos sud, ferroviari i viari del
Port de Barcelona. Que en aquesta resolució es modificava el traçat inicial dels
accessos viaris que suposaven una notable disminució dels impactes ambientals però
que, durant el període d’exposició pública de la modificació del projecte van sorgir
nous impactes, ja que no es va tenir en compte el canvis socials i ambientals produïts
en el territori.
Atès que el projecte afecta a la nova delimitació de la IBA Nº 140: Delta del Llobregat
ja que afegeix nous paratges naturals que ocupen un nombre important d’aus
protegides que no disposen de suficient espai vital dintre del terrenys protegits i es
ven obligades a dispersar-se i trobar nous territoris. I que dintre d’aquesta nova
delimitació han quedat inclosos el nou llit del Riu Llobregat , la nova platja de Ca
L’Arana i el Riu Vell, zones de alto valor ornitològic per ser incloses dintre de les
Zones d’Especial Protecció d’Aus.
Atès que el traçat viari previst pels accessos als nous molls del Port de Barcelona es
farà sobre dipòsits de cromites altament contaminats produïdes per l’activitat
empresarial en la zona abans dels anys 90, que ocupa més de dos hectàrees amb el
risc mediambiental i d’afectació a la salut de la població en general que pot comportar
remoure aquesta zona.
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Atès que des de fa 12 anys la Generalitat de Catalunya està tramitant un Pla
Especial de Espais Naturals del Delta, segons un compromís davant la Comissió
Europea per donar consentiment , en aplicació del Article 6.2 de la Directiva
d’Hàbitats, per poder ampliar l’aeroport de Barcelona i que inclou tot el riu Llobregat
des de la pressa de Sant Joan Despí fins al mar i afectarà a zones naturals del llit del
riu Llobregat i El Prat, La Marina de L’Hospitalet (Delta del Llobregat en la comarca
del Barcelonès), Zona Agrícola de Cal Trabal, Torre Gran i riu Llobregat en el seu pas
per L’Hospitalet, El Riu Vell o l’antiga desembocadura del riu Llobregat, la Platja de
Ca L’Arana i l’espigó de la desembocadura del riu Llobregat
Atès que el Projecte de Nous Accessos Ferroviaris i Viaris al Port de Barcelona és un
projecte que més temps ha tardat en tramitar-se entre l’aprovació de la tramitació
ambiental i l’execució del mateix.
Atès que seria necessari actualitzar la tramitació, donat el dinamisme i la velocitat
dels canvis produïts en la zona d’execució del projecte, que poden alterar
significativament el mateix i, sobre tot, en les mesures correctores i compensatòries
que haurien d'aplicar-se sobre els nous impactes no avaluats
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa
proposa al Ple l’adopció dels següents acord
PRIMER.- Incorporar les següents mesures correctores i compensatòries en el
projecte constructiu:
Respecte al dipòsit de cromites:
1) L’aplicació de les mesures més adequades per l’extracció de forma segura de
les terres altament contaminades per cromites situades en el trajecte de
l’Autovia
2) Extremar les precaucions davant possibles episodis de contaminació
d’aqüífers, del riu i altres corrents d’aigua. Tenint en compte la proximitat del
centre de emmagatzemament i distribució d’aliments més important de l’àrea
metropolitana de Barcelona.
3) Extremar les mesures de transparència i fer públiques les analítiques de
control d’aigües i d’aire durant l’extracció.
Respecte al Riu Vell i adormidor de cormorans
1) Minimitzar la afectació directa del canal i del bosc d’eucaliptus i pollancres del
antic llit del riu amb d’ubicació de pantalles protectores que separin visualment
les obres i l’adormidor.
2) Construcció d’una llacuna entre el bosc de l’adormidor i de l’avinguda de
l’Estany de la Messeguera per acollir i compensar els valors naturals del Riu
Vell
Respecte al Riu a l’entorn de Mercabarna
1) Aplicació de mesures per evitar l’afectació del llit del riu i la vegetació de la
ribera.
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a l’afectació de les últimes zones naturals de L’Hospitalet
1) Manteniment i millora dels accessos al riu des de Bellvitge, inclosa l’ampliació
del pont per a vianants de l’autovia C-31 fins el Prat, que possibiliti el pas de
persones i bicicletes.
2) Construir un bosc a banda i banda de l’autovia de camions amb la plantació
d’arbres de ribera per disminuir l’impacta visual i sonor sobre els usuaris de
los accessos al riu.
3) Restaurar el complex de la bassa de laminació de la Torre Gran per
transformar-la en un espai per gaudir de la ciutadania amb la creació d’ una
làmina d’aigua per afavorir la presencia d’aus que ja són presents, restaurant
el bosc de la ribera i connectar l’espai amb un pont per a vianants entre
l’accés al riu des de Bellvitge amb la bassa de la Torre Gran.
4) Acabar la restauració paisatgística de les obres del desviament i d’ampliació
del llit del riu des de el pont de RENFE i Mercabarna que van deixar zones de
la marge esquerra del riu sense intervenció.
SEGON.- Incorporar les propostes correctores i compensatòries plantejades en una
Addenda que ampliaria la declaració inicial per atenuar l’ impacte d’una actuació de
tal envergadura sobre la zona.
TERCER.- Donar trasllat a la Secretaria d’Estat de Medi Ambient, al Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, Departament de Medi Ambient de la
Comunitat Econòmica Europea, a DEPANA i entitats ecologistes de la ciutat i a la
Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet.

MOCIÓ 23.-

DESPRÉS DEL 9N.

Segons les dades oficials de la Generalitat, a L’Hospitalet 44.447 persones majors de
16 anys han votat en el procés participatiu del 9-N sobre el futur de polític de
Catalunya. Al conjunt de Catalunya, la participació ha estat del 2.236.826 ciutadans,
aproximadament un 37% dels que podien votar. Entre els participants ha guanyat el
Sí-Sí, tant a L'H com a Catalunya. A la vegada es van recollir unes 28.000 signatures
de Denúncia davant els organismes internacionals contra l'actitud de l'Estat Espanyol
perquè vulnera el dret del poble català a decidir el seu futur polític.
Més que de nombres, veient la diversitat d’orígens i d’edats, i sentint els comentaris,
va ser una festa democràtica i d’expressió del desig d’un futur diferent. A la vegada
s’ha de tenir en compte la gent que no es va sentir convocada a votar, desconcertada
o molesta amb un procés tan confós; que no es pot oblidar oblidar que s’ha degut a
les reiterades negatives i el bloqueig del govern de l’estat
Atès que des de Catalunya s’han exhaurit les vies legals dins de l'Estat espanyol per
trobar un acord polític que permeti celebrar un referèndum o consulta sobre el futur
polític de Catalunya, inclosa l'opció de la independència.
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Atès que existeix una manca absoluta de voluntat política per part del Govern
espanyol per establir marcs de diàleg i de negociació i també constatem la seva
negativa permanent a fer possible l’exercici del dret a decidir del poble català.
Atès que l’acumulació de dificultats i de negatives per part de les màximes
institucions polítiques i judicials de l’Estat espanyol, que refusen constantment totes
les propostes que s’han fet des de Catalunya, s’agreuja amb una decidida involució
política i democràtica, clarament dirigida a debilitar l’autogovern català. Aquesta
involució avui s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, competencials,
financers, socials, culturals i lingüístics.
Atès que ens sentim legitimats per emprendre totes les actuacions necessàries, de
forma pacífica i democràtica, que ens permetin conèixer la voluntat majoritària del
poble de Catalunya amb relació al seu futur polític i, posteriorment, per obrar en
conseqüència seguint aquest mandat democràtic.
Atesos els principis democràtics que inspiren la Carta Fundacional de les Nacions
Unides i dels successius pactes i tractats internacionals que garanteixen els drets
dels pobles a decidir el seu futur polític.
Atès que aquesta lluita té sentit si és per fer un país just, net i lliure; i això exigeix de
la Generalitat polítiques decidides, que en aquest moment s’han de debatre en
l’aprovació del pressupost.
El Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa a l’Ajuntament de l’Hospitalet en ple l’adopció
dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat el punt PRIMER amb 8 vots en contra dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; amb 5 vots favorables dels representants de
CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 13 vots d’abstenció dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Felicitar als ciutadans que van exercir aquesta mostra d’implicació en
el seu present i futur, i manifestar el compromís de l’Ajuntament, amb tots els que
volen participar en una consulta amb totes les garanties democràtiques sobre el
seu futur.
b) Ha estat rebutjat el punt SEGON amb 11 vots en contra dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
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de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; amb 2 vots favorables dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón
i Esteve; i amb 13 vots d’abstenció dels representants del PSC-PM, Srs/es.
Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
SEGON.- Instar a la Generalitat de Catalunya a que, a més de treballar pel futur,
doni resposta al nostre present presentant uns pressupostos que incloguin la
paga doble als treballadors públics, una política redistributiva, la no privatització
dels serveis públics, una inversió major en educació i salut i serveis socials, i una
política industrial diferent.
c) Ha estat rebutjat el punt TERCER amb 8 vots en contra dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; amb 5 vots favorables dels representants de
CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 13 vots d’abstenció dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Sol·licitar a les Nacions Unides, al Parlament Europeu, a la Comissió
Europea, al Consell d'Europa i a l’OSCE, que duguin a terme les actuacions
necessàries per garantir que el poble català pugui decidir, democràticament, el
seu futur polític.
d) Ha estat rebutjat el punt QUART amb 8 vots en contra dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; amb 5 vots favorables dels representants de
CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 13 vots d’abstenció dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords al “Pacte Democràtic de L’Hospitalet pel
Dret a Decidir”, i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat rebutjada
pel Ple de l’Ajuntament
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MOCIÓ 24.- DEMANAT A LA GENERALITAT EL COMPLIMENT DE LES SEVES
OBLIGACIONS EN RELACIÓ ALS EDIFICIS DELS CENTRES EDUCATIUS DE
L’HOSPITALET.
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 3 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment
de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atesa la situació que es va produir arrel de les pluges caigudes a finals de setembre
que varen ocasionar importants filtracions d’aigua a l’escola Pau Sans per problemes
estructurals de la coberta de l’edifici tal i com han confirmat els tècnics.
Atès que la situació produïda arrel de l’incident de la coberta d’aquesta escola, torna
a posar en evidència el greu problema que està patint la nostra ciutat quan a les
condicions dels centres educatius.
Atès a la practica total inactivitat per part del Departament d’Ensenyament en la
realització de les tasques de construcció, reforma, ampliació i millora dels centres
educatius que són de la seva competència.
Atès que encara estan pendents les actuacions acordades en els edificis escolars de
l’anomenat Pla d’Urgència dels anys 80 que són la rehabilitació integral i ampliació de
l’escola Milagros Consarnau i la construcció de nous edificis per les escoles Frederic
Mistral, Bernat Metge, Busquets i Punset i Joaquim Ruyra.
Atès que aquest serà el 4r curs que les dues darreres escoles creades a la ciutat,
Ernest Lluch i Paco Candel, hauran de desenvolupar la seva activitats en mòduls
prefabricats doncs el Departament d’Ensenyament no ha començat ni a treballar els
projectes malgrat l’Ajuntament ja ha posat a la seva disposició els solars per la
construcció.
Atès que resten per realitzar actuacions de reforma, ampliació i millora, les
conegudes RAM, com són la construcció d’un nou gimnàs i nova coberta escola Pau
Sans, obres d’adequació i ampliació de l’escola Pere Lliscart, la supressió de barreres
arquitectòniques i ampliació escola Lola Anglada, la supressió de barreres
arquitectòniques de les escoles Ramón y Cajal, Gornal, Menéndez Pidal i Josep
Janés i l’ampliació de l’escola Pablo Neruda.
Atès que la manca d’intervenció per part de la Generalitat en tots aquests centres, no
sols està provocant una major despesa de manteniment dels mateixos a aquest
Ajuntament, esta ocasionant importants interferències, disfuncions i limitacions en el
funcionament dels centres.

…/…

123

El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Demanar a la Generalitat que presenti un calendari d’execució de la
construcció d’un nou gimnàs i nova coberta a l’escola Pau Sans, les obres
d’adequació i ampliació de l’escola Pere Lliscart, la supressió de barreres
arquitectòniques i ampliació de l’escola Lola Anglada, la supressió de barreres
arquitectòniques de les escoles Ramón y Cajal, Gornal, Menéndez Pidal i Josep
Janés i l’ampliació de l’escola Pablo Neruda, totes elles actuacions de reforma,
ampliació o millora que són de la seva competència.
SEGON.- Demanar a la Generalitat un calendari de la construcció dels edificis de les
escoles Paco Candel i Ernest Lluch que es troben realitzen la seva activitat en
mòduls per quart curs.
TERCER.- Demanar a la Generalitat la rehabilitació integral i ampliació de l’escola
Milagros Consarnau i la construcció de nous edificis per les escoles Frederic Mistral,
Bernat Metge, Busquets i Punset i Joaquim Ruyra tal i com es va acordar en el
protocol establert entre l’Ajuntament i la Generalitat per la renovació de les escoles
construïdes en l’anomenat Pla d’Urgència dels anys 80.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als membres del Consell Educatiu de
l’Hospitalet, a les escoles Pau Sans, Pere Lliscart, Lola Anglada, Ramón y Cajal,
Gornal, Menéndez Pidal, Josep Janés, Pablo Neruda, Paco Candel, Ernest Lluch,
Milagros Consarnau, Frederic Mistral, Bernat Metge, Busquets i Punset i Joaquim
Ruyra i a les AMPA d’aquest mateixos centres.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Plataforma per
Catalunya, números 25, 26 i 27, es produeixen les intervencions següents:

SRA. PEREA
Sí, Sr. Ordóñez, té la paraula.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Perea. Plataforma per Catalunya traemos tres mociones, retiramos la
moción número 25, que es la que habíamos traído en otros plenos, que eran las
mejoras del acceso al Polígono Pedrosa, ya que, bueno, vista la resolución que ha
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habido en las reuniones que nos hemos enterado que ha habido, pues bueno, se ha
conseguido parte de lo que pedíamos nosotros, que es que haya más frecuencia, no
se han conseguido todas las cosas que nosotros pedíamos en aquella moción, pero
visto que como mínimo se ha conseguido mejorar la frecuencia, pues desde nuestro
grupo político, pues bueno ya nos parece una cosa a tener en cuenta para retirar la
moción.
Las otras dos mociones que traemos, pues vienen muy determinadas sobretodo en
las fechas en las que nos encontramos. La primera es una moción que traemos para
pedir inspecciones en los establecimientos multiprecio, viene enfocada sobre todo en
dos términos. El primero y más importante, sobre todo en la época navideña, pues
sabemos que estos establecimientos venden muchos juguetes, muchos juguetes que
muchas veces son importados desde países donde no cumplen ningún tipo de
normativa de seguridad, y aparte de que con la compra de estos juguetes, pues lo
que se fomenta, obviamente, es el dumping social en estos países, la parte que para
nosotros, en este caso, queremos remarcar, sobre todo es el tema de la seguridad
para los niños, que son básicamente quienes perciben estos regalos.
Por tanto, como es vox populi, de todos conocido, que en estos establecimientos se
venden muchas veces y muy a menudo, juguetes que no cumplen las normativas de
seguridad de la Comunidad Europea, pues lo que pedimos es que se haga una
campaña de inspección en estos establecimientos y que se propongan las denuncias
para que, bueno, se pueda solventar esta actividad y sobre todo, más que nada, de
manera disuasoria para que otros años no nos tengamos que encontrar con esta
situación.
Y la última moción que traemos también es relativa a estas fechas, y es que, bueno,
en la ciudad, ya no sólo en Hospitalet, pero en Hospitalet especialmente o
particularmente nos encontramos que se incumple la Ley de horarios comerciales. Se
incumple, se ha incumplido y se incumple, sobre todo es una Ley que afecta a los
días 24, 25, 26 y 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero. Lo que no podemos consentir
es que haya gente o haya establecimientos que tienen que cerrar por Ley y que se
salten la Ley, esto lo único que fomenta es la competencia desleal, no puede ser que
unos cumplan las normas y otros no cumplan las normas.
Además, durante años anteriores, gente de Plataforma per Catalunya ha denunciado
a comercios que incumplían este horario comercial y sabemos que luego, el primer
año no, pero el segundo año hubo algunos a los que se les impusieron sanciones.
Entonces tenemos que defender, como aquí otras mociones ha habido de defender el
pequeño comercio y se hacen mociones en el aire, pues la forma de defender el
pequeño comercio, de que la gente actúe de acuerdo a las normas, donde no se
pierdan derechos sociales, es que quien no cumpla las normas, quien no cumpla la
regulación del descanso, pues sea sancionado.
Por tanto, lo que proponemos es que en todas las fechas, pero especialmente en
estas fechas, pues se haga una campaña y se dé la orden a la policía local que actúe
de oficio y haga inspecciones a estos locales y si tiene que levantar actas por
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infracción administrativa, pues lo haga, y si es repetitivo, pues que se proceda a la
clausura de estos establecimientos.

Essent les 21.15 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament de la resta de grups, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies. Votarem contràriament a les dues mocions, pels motius coneguts i també
perquè Plataforma per Catalunya, doncs segueix en la seva creuada incansable
contra alguns establiments que li diuen “multiprecio”, però quan li diuen “multiprecio”
volen dir una altra cosa. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
El mateix.

SRA. ALCALDESSA
El mateix, molt bé, per part de Convergència i Unió.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a la moció de fer una campanya d’inspecció per
part de la guàrdia urbana, dirigida especialment als establiments multipreu, votem en
contra, per què? Primer perquè no es pot focalitzar, ni estigmatitzar, i afirmar que es
fa mala praxis comercial, sense tenir raons objectives sobre cap tipus d’establiment
que està exercint el comerç legalment a la nostra ciutat. I segon, la guàrdia urbana i
els serveis d’inspecció ja actuen en el dia a dia controlant els productes a la venda,
per exemple, sense anar més lluny, en una de les seves inspeccions la guàrdia
urbana va detectar fa pocs dies, al barri de Santa Eulàlia, 108 ampolles de begudes
alcohòliques que no havien pagat els impostos, 800 caixes de bombons de marca
que havien estat sostrets i 96 pots de xampú Àmbar rus que té un alt preu en el
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mercat, tot plegat amb un valor superior als 15.000 euros, és a dir, la guàrdia urbana
fa la seva tasca i volem que des d’aquí es feliciti a la guàrdia urbana per aquesta
actuació en particular.
Respecte a la moció de compliment dels horaris comercials en les festes de Nadal,
atès que tradicionalment són dates on el consum augmenta, segurament el nostre
Ajuntament, com ha fet altres anys, ampliarà l’horari comercial, perquè els ciutadans
puguin fer les seves compres en família, temps i tranquil·litat, tant en els mercats
municipals, com en la resta de comerços de la ciutat. El nostre vot és en contra,
perquè entenem que no cal donar, per aquestes dates, instruccions específiques a la
guàrdia urbana, per focalitzar les seves actuacions sobre el seguiment del
compliment dels horaris i que, per altra banda, va a la baixa els comerços que no
compleixen i s’arrisquen a ser sancionats. Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
A favor de las dos mociones.

SRA. ALCALDESSA
A favor de les mocions. Sr. Bonals.

SR. BONALS
Bé, moltes gràcies. No podem donar suport a cap de les dues mocions per raons
obvies, vull dir, d’ofici? d’ofici contra uns? per què? És a dir, s’ha de donar d’ofici
instruccions, doncs miri identifiquin a tothom que tingui bigoti de color blanc,
identifiquin al que sigui una miqueta més fosc que un altre, vagin només als comerços
que tinguin una determinada característica, no. El pla de serveis de la guàrdia urbana
contempla les inspeccions, per això tenim policies de proximitat, per això es
produeixen fets com el que acaba de dir el regidor de Convergència. És a dir,
podríem dir que en els últims dos mesos s’han fet més de 40 actuacions en comerços
de la nostra ciutat on hi havia algun tipus d’irregularitat, per tant, quan hi ha alguna
irregularitat i tenim constància d’ella, evidentment la policia, perquè ja ho té dit en el
seu pla de serveis, actua, però el que no farem és una campanya específica en un
tipus d’activitat econòmica regentat per un tipus de determinades persones.
I en el tema dels horaris comercials, el primer que hem de dir és que en aquest país
tenim un cert “lio” impressionant amb el tema dels horaris comercials, primer perquè
tenim una Llei catalana, després tenim una Llei espanyola, la Llei catalana està al
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Tribunal Constitucional, quan s’obre un expedient resulta que després se’n van al
contenciós administratiu i el perds. Per tant, jo diria que aquí el que hem de fer és el
que estem fent fins ara, que és aplicar el sentit comú, s’han fet campanyes
d’informació en tots els sectors comercials, explicant i donant coneixement de quins
són els horaris comercials que tenim aprovats en aquest país i ja dic que en línies
generals el grau de compliment està millorant d’una manera molt significativa.
I dir-li Sr. Ordóñez, el que vostè planteja no té res a veure amb potenciar el comerç
de proximitat, ni el petit comerç, si vostè vol saber què s’ha de fer per potenciar el
comerç, parli amb el Sr. García Mompel i li podrà dir moltes de les coses que es fan
en aquesta ciutat per potenciar el comerç de proximitat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, aquí la verdad es que cuando hay gente que quiere desviar los temas y hablar
de lo que no habla la gente, la verdad es que para no entrar en un debate serio, hay
veces que realmente si no sé si es que el debate no es serio, porque se intenta llevar
a una pantomima o porque el que habla no se está enterando de nada o no se entera
de la moción o no se quiere enterar.
Sr. Pérez, rápidamente, estigmatizar un tipo de comercio, a ver, hacer inspecciones
en comercios que es vox populi que en determinados productos, sobre todo juguetes,
incumplen la normativa, no es estigmatizar, como si se hace una campaña para que
la gente que tiene perros, pues no recoja las cacas del perro, no es estigmatizar a los
perros y a la gente que tiene perro, es una cosa que se sabe que pasa, hacer una
campaña. Por tanto, hacer inspecciones en establecimientos donde venden juguetes
que no cumplen con las normas de la Unión Europea, yo no sé si…, usted dice, no,
cómo se sabe, pues bueno, oiga, vaya usted a uno, mírelo, como lo sabe todo el
mundo y como ha salido en la televisión, además 50.000 veces, que no es una cosa
que no haya salido. Si quiere decir que no, pues bueno, diga lo que quiera.
Luego, sobre los horarios comerciales, usted dice las paradas de los mercados, las
paradas de los mercados no son precisamente quienes incumplen la Ley de horarios
comerciales, es que por eso digo que yo no sé si usted realmente ha cogido y ha
dicho, bueno, pues meto aquí las paradas de los mercados o meto, yo qué sé, un
gimnasio, por decir cualquier cosa, la primera que se me ocurra en la cabeza, no son
esa gente quien incumple la Ley de horarios comerciales.
Sr. Bonals, dice, razones obvias, razones obvias de por qué vamos a hacer
inspecciones o por qué vamos a actuar de oficio, pues la razón más obvia es porque
se saltan la Ley, además es que lo vemos todos, oiga, quien conoce la Ley de
horarios comerciales, que puede ser un lio, en eso estoy de acuerdo, y va el día 1 de
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enero por la calle y ve muchos establecimientos que no tendrían que estar abiertos,
eso es una razón obvia, porque de esta manera lo que está haciendo usted es
premiar a quien incumple la Ley, yo cumplo la Ley y no abro mi negocio, pero el que
incumple la Ley y abre su negocio no se le sanciona. Y oiga, año tras año lo vemos,
si es que a usted le habrán llegado, a lo mejor a usted no, pero a guardia urbana le
han llegado denuncias, además personales de nuestro grupo municipal, con un
montón de locales con nombre y dirección, oiga, si lo veo yo paseando, pues lo
puede ver cualquiera, y creo que con estas cosas es precisamente como se premia
que la gente se salte las leyes.
Por tanto, tendríamos que hacer las dos campañas, porque una va en detrimento de
la seguridad y otra va en detrimento de la competencia legal y lo único que se va a
fomentar con eso es que haya más gente que se salte las leyes y vayamos día a día
hacia atrás, en derechos sociales.

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

SR. BONALS
Miri, jo li enviaré tota la normativa d’horaris comercials, perquè vegi una mica la
disbauxa que tenim en aquest país a l’hora d’aplicar les normatives. Jo només li dic
una cosa, si arriba els dies que legalment s’ha de tancar un negoci i un guàrdia,
doncs ho veu, doncs obrirem un expedient, però és evident que el que no farem és
destinar l’1 de gener a un servei de la guàrdia urbana a fer específicament aquest
treball, quan hi ha d’altres necessitats a la ciutat, precisament en aquestes dates tan
senyalades. Ara, si es veu una irregularitat s’actua, igual que si es detecta una
irregularitat a qualsevol activitat econòmica de la nostra ciutat, per suposat que
s’actua. Ara, el que no podem fer i a ningú se li escapa, és fer entrar a tots els
comerços d’una determinada activitat, anar fent inspeccions.
Primera, perquè tot això que diuen de les joguines, que el Sr. Ordóñez deu conèixer
totes les il·legalitats de la ciutat, les deu conèixer totes, jo em baso en què els
productes entren per frontera, per tant, hi ha un servei d’aduanes en aquest país, hi
ha unes inspeccions d’aduanes, hi ha serveis de consum de la Generalitat, etc, Ara,
si malgrat tots aquests controls i aquests filtres, algú està fent una irregularitat i es
detecta, no per la guàrdia urbana, per qualsevol cos policial, per suposat que s’actua i
s’actuarà.

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

…/…

129

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, Sr. Ordóñez, vostè sí que focalitza, perquè quan parla
dels establiments multipreu i parla de joguines, està parlant d’un tipus de joguines
que vénen de ”made in Xina” i li vull recordar que en el Gran Via 2 es venen
productes “made in Xina”, li vull recordar que a La Farga també es venen productes
“made in Xina”, vull dir que, el veí del meu costat que té una botigueta també ven
productes “made in Xina”. Per això, vostè ho focalitza en els multipreu, doncs miri, no
focalitzi perquè estigmatitza.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
La verdad, estigmatizar un comercio, o sea, se puede estigmatizar muchas cosas,
pero un comercio, menuda tontería, pero bueno. Lógicamente claro que se focaliza
sobre unas importaciones por ejemplo de China o de Tailandia, pero es que la gente
o los comercios que usted ha nombrado normalmente sí que tienen la…, o sea, que
esté traído de allí no quiere decir que no cumpla las normas de seguridad, pero hay
unos determinados comercios, que encima los venden más baratos, que incumplen.
Sr. Bonals, si da igual, si ya ha quedado demostrado en Pleno que la realidad que
usted vive de Hospitalet, obviamente, pues no es la realidad que vivimos la mayoría
de ciudadanos o la realidad del mundo, hombre, si me va con la flor en la mano y
decir que sí que hay fronteras, que hay aduanas, que hay policía, que hay…, pues
entonces tampoco habría droga.
Conozco los delitos de la ciudad, pues no, pero veo, como cualquier ciudadano de la
ciudad, lo que pasa en la ciudad.
Y respecto a lo que decía, hombre, lo que no podemos es que en este Pleno su
grupo municipal nos critica la liberalización de horarios de Esperanza Aguirre y que
todo está muy mal y que hay que defender el pequeño comercio y lo que estamos
haciendo es una liberalización de horarios encubierta y encima ilegal, que es aún
más peligrosa.
Por tanto, no es que yo u otro conozca los delitos, es que simplemente paseando por
la ciudad no es muy difícil ver lo que pasa.
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SRA. ALCALDESSA
Em sembla que hem esgotat tot el temps, bé, no s’ha aprovat cap de les dues
mocions, pel que he entès, hem esgotat ja tots els torns i passaríem a l’últim punt que
és el de participació ciutadana.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 25, 26 i 27; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 25.- PER A LA MILLORA DE L’ACCÉS EN TRANSPORT PÚBLIC AL
POLÍGON DE LA PEDROSA.
(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

MOCIÓ 26.- PER DEMANAR QUE LA POLICIA LOCAL ACTUÏ D’OFICI ELS
PROPERS 24, 25, 26 I 31 DE DESEMBRE I L’1 I EL 6 DE GENER EN
COMPLIMENT DE LA LLEI D’HORARIS COMERCIALS. Ha estat rebutjada amb 18
vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar;
dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots a favor dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 27.- PER DEMANAR INSPECCIONS ALS ESTABLIMENTS MULTIPREU.
Ha estat rebutjada amb 18 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es.
Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’entitat UGT de l'Hospitalet, es
produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Aquest punt ha quedat, bé, la petició que formulava la UGT de Catalunya, doncs ha
estat, per escrit, em sembla que ha arribat a tots els grups polítics, doncs diu que
declina intervenir en aquest torn de paraules del Ple municipal a l’espera de la
resolució del tema que era provocat per la moció que ha quedat també a l’espera de
resolució.
DICTAMEN 28.PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT UGT DE
L’HOSPITALET, RELATIVA A LA JUBILACIÓ FORÇOSA D’AGENTS DE LA
GUÀRDIA URBANA PER DISCAPACITAT.
(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

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 38479, de 18 de setembre de 2014, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 38479 i data 18 de setembre de 2014 i, que
s’havia de contestar en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 30 de setembre
de 2014, en relació a:

“Con respecto al “Pla d’Igualtat”, esta regidora y su grupo político solicitan saber:
•
•
•

Qué grado de desarrollo tiene a día de hoy.
Porqué no hay noticias de su implantación.
Que parte queda por desarrollar y motivos.”

La Comissió per a la Igualtat, responsable del desenvolupament del PIO (Política i
Estratègica d’Igualtat d’Oportunitats en l’Organització), està portant a terme el
desenvolupament del Pla d’Igualtat, tal i com es posa de manifest en l’espai de la
Intranet, on tot el personal de l’Ajuntament tenen informació i accés a la mateixa.
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Així mateix, en el Conveni Col•lectiu 2014-2015 en les seves Disposicions
Generals, fa constar la continuïtat de la Comissió per a la Igualtat, mantenint el
compromís que aquest Equip de Govern està portant a terme en aquest sentit.
En breu temps es constituirà un grup de treball, de la que formarà part la
Comissió, per tal d’implantar els acords de la negociació col·lectiva.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel Sr. Senén Cañizares Martín,
regidor del grup municipal del Partit Popular, en el Ple ordinari del 30 de setembre
de 2014, 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, Sr. Alfons Bonals Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 39994 i data 1d’octubre 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 28 d’octubre de 2014, en relació a:
“Este concejal y su Grupo Político solicita conocer si el Ayuntamiento ha solicitado
a la Generalitat de Catalunya que se retire la placa conmemorativa a Jordi Pujol i
Soley del acto de inauguración del Hotel de Entidades de Bellvitge.
En caso que se haya realizado esta gestión, ¿Cuál ha sido la respuesta?
En caso que no se haya realizado
RUEGO
Que el Ayuntamiento se ponga en contacto con la Generalitat de Catalunya y
solicite formalmente la retirada de la placa en honor de Jordi Pujol.”

Davant del seu Prec i per la seva informació, els hi comuniquem que la titularitat
de l’edifici el que fan referència i on es troben el serveis socials, entre d’altres
entitats, és de titularitat de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, li agrairia que es dirigeixi a aquesta administració.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 38939, de 22 de setembre de 2014, consta a la Secretaria General còpia
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de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i
Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 38.939 i data 22 de setembre de 2014 i,
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
sigui contestada en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014,
en relació a les intervencions realitzades amb la senyora RM. D. G., de la que
vàrem demanar pròrroga, dir-vos que la Sra. D., es usuària dels Serveis Socials
des de l’any 1987.
Ens trobem davant d’una situació personal complexa a la qual se li afegeixen
problemes de salut mental que dificulten la seva predisposició i implicació per ser
ajudada i és molt complicat fer un treball continuat, degut a la inconstància en el
seguiment psiquiàtric.
S’han realitzat diverses intervencions, en diferents moments, però la manca de
compromís i implicació, per part de la Sra. D., fa difícil que es pugui intervenir per
millorar la seva situació.
La seva Treballadora Social de referència l’atén, com a mínim, una vegada al mes
i ella acudeix molt sovint al Àrea Bàsica de Serveis Socials. Per part dels Serveis
Socials hi ha força dedicació de temps, encara que el resultat és insuficient.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 38941, de 22 de setembre 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 38.941 i data 22 de setembre de 2014 i,
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
sigui contestada en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014,
en relació a gestió d’ajudes socials, i de la que vàrem demanar ajornament, dirvos que l’Àrea de Benestar i Famílies des de desembre de 2013 fins a data
d’avui:
a) D’una banda, ha mantingut els serveis dirigits a persones en risc d’exclusió, i
la concessió d’ajuts socials s’ha incrementat en un 21,16%.
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b) D’altra banda, el pressupost per distribució d’aliments, s’ha incrementat en un
82%.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 38942, de 22 de setembre 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 38.942 i data 22 de setembre de 2014 i,
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
sigui contestada en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014,
en relació al servei d’atenció a la dona, de la que vàrem demanar pròrroga, dirvos que:
El Programa Municipal per a la Dona, des de desembre del 2013 fins la data, ha
mantingut tots els serveis adreçats a les dones de la ciutat, i s’ha incrementat
l’atenció psicològica. Es manté l’atenció personal, amb atenció social,
assessorament jurídic i atenció psicològica, així com els serveis de promoció i
participació de la Dona.
Atentament,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 38944, de 22 de setembre 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 38944 i data 22/09/2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en
el Ple del dia 28 d’octubre de 2014, en relació a la reducció o supressió de la
prestació de serveis sanitaris, de la que vàrem demanar pròrroga, dir-vos que:
• Les activitats que, en aquest moment, es venen realitzant des del Servei de
Salut estan emparades dintre de la competència pròpia de “Protección de la
salubridad pública”, que estableix l’article 25.2.j) de la llei 7/1985, reguladora de
les Bases del Règim Local (LRBRL), en la redacció donada per la llei l’art. 8 de la
llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL), que va entrar en vigor el dia 31/12/2013.
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• Del llistat de competències pròpies dels municipis, l’esmentada llei va suprimir,
-en l’àmbit que ens ocupa-, la de “Participación en la gestión de la atención de la
atención primaria de la salud”.
• Les activitats d’atenció assistencial que es venien realitzant o gestionant amb
anterioritat, -Servei d’Atenció a les Drogodependències i Programa d’Atenció a la
Dona (Planning)-, van ser assumides íntegrament per la Generalitat de Catalunya
durant l’any 2013, amb la qual cosa, des de llavors, no es fa cap activitat d’aquest
tipus des del Servei de Salut.
• Tampoc s’ha hagut de suprimir o reduir cap servei d’inspecció sanitària perquè
els que es venen prestant no tenen res a veure amb l’atenció primària de la salut,
sinó a la gestió del risc per a la salut pública que es pot derivat de circumstàncies
tals com les activitats alimentàries, les plagues, els animals, etc.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 38947, de 22 de setembre de 2014, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les
Persones i Regidor d’Educació, Sr. Lluís Esteve Garnés, i per la Tinent d’Alcalde
de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diuen:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 38947 i data 22 de setembre en relació a si
aquest Ajuntament ha procedit a realitzar alguna transferència de competències o
d’activitat de l’àmbit educatiu des del mes de desembre de 2013 a alguna altre
administració, us comuniquem que no s’ha realitzat cap transferència de
competències en educació, ni de cap de les activitats que es desenvolupen a la
nostra ciutat, per part d’aquest Ajuntament.
Ben atentament,”
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 38947i data 22/09/2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en
el Ple del dia 28 d’octubre de 2014, en relació a la transferència de competències,
i de la que vàrem demanar pròrroga, dir-vos que:
En matèria de sanitat,
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• Les activitats que, en aquest moment, es venen realitzant des del Servei de
Salut, estan emparades dintre de la competència pròpia de “Protección de la
salubridad pública”, que estableix l’article 25.2.j) de la llei 7/1985, reguladora de
les Bases del Règim Local (LRBRL), en la redacció donada per la llei l’art. 8 de la
llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL), que va entrar en vigor el dia 31/12/2013.
• No s’ha hagut de transferir cap competència ni activitat en compliment del que
disposa l’esmentada llei 27/2013, de 27 de desembre perquè la competència que
ha desaparegut amb l’entrada en vigor de l’esmentada llei és la de “Participación
en la gestión de la atención de la atención primaria de la salud” i no es realitza
cap activitat d’aquest tipus des del Servei de Salut.
• Les activitats d’atenció assistencial que es venien realitzant o gestionant amb
anterioritat, -Servei d’Atenció a les Drogodependències i Programa d’Atenció a la
Dona (Planning)-, van ser assumides íntegrament per la Generalitat de Catalunya
durant l’any 2013.

En matèria d’atenció social:
• La Disposició Transitòria Segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, estableix que les
Comunitats Autònomes assumiran la titularitat de les seves competències, que es
preveien com pròpies del Municipis relatives als serveis socials (entre d’altres),
amb data 31 de desembre de 2015.
• I, la Disposició Transitòria Segona de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de bases del règim local, estableix que els municipis conservaran les seves
competències de conformitat amb la legislació sectorial vigent, fins que es portin a
terme les adaptacions legals escaients a la LRSAL. Essent el seu redactat literal
“Fins que la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes que es dictin de
conformitat amb l’establert als articles 5, apartat B), lletra a); 25, apartat2; i 36
d’aquesta Llei, no disposi altra cosa, els Municipis, les Províncies i les Illes
conservaran les seves competències que li siguin atribuïdes per la legislació
sectorial vigent a data de l’entrada en vigor d’aquesta llei.”
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 39232, de 25 de setembre 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:
“Senyora,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 39.232 i data 25 de setembre de 2014 i,
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
sigui contestada en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014,
en relació al Casal de Gent Gran de Sant Josep, i de la que vàrem demanar
pròrroga, dir-vos que:
Des de l’Àrea de Benestar i Famílies som conscients que aquest Casal va néixer
amb una superfície insuficient i amb la desaparició del Casal Sant Jordi de Caixa
Catalunya, del carrer Fabregada cantonada Prat de la Riba, s’ha incrementat molt
el número de persones sòcies del casal que volen participar en activitats.
A l’Àrea de Benestar i Famílies sabem l’esforç que realitza l’actual Junta del casal
afavorint la realització de moltes activitats, per donar resposta al major número
possible de socis i sòcies.
Des de l’Ajuntament estem cercant una solució i es per això que les diferents
àrees municipals implicades (Benestar i Famílies, Espai Públic i Regidoria del
districte 1) estem treballant conjuntament amb la Junta per cercar alternatives a
curt o mig termini. De fet, darrerament hem identificat un local que pot servir com
a complement a l’espai insuficient del casal.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 40575, de 6 d’octubre 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 40575 i data 06/10/2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en
el Ple del dia 28 d’octubre de 2014, en relació a problemàtica amb la presència de
paneroles a l’Av. Isabel La Católica, 32, de la que vàrem demanar pròrroga, dirvos que:
• Amb data 16/10/2014, es realitza visita d’inspecció a la comunitat. En
presència del president de la comunitat, el Sr. J.L.L., veí del 8è 2a, confirma la
presència de paneroles petites a diferents vivendes de la finca.
Ens comenta que el 1er 1a, podria ser el focus de la plaga doncs, segons el que
ell manifesta, havia sigut llogat a una gent que vivia amb hàbits insalubres.
També indica que la propietària del pis el va netejar però els llogaters actuals
manifesten que encara troben paneroles.
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Respecte a la possible presència d’escarabats del clavegueram Periplaneta
Americana provinents de l’exterior, ens comenta que fa molt de temps que no
veuen i tampoc s’observa que hi hagi actualment observant a la dependència de
comptadors d’aigua.
• El Negociat de Salut Ambiental, a data d’avui, no ha rebut instància, ni
incidència, escrita ni verbal, sobre aquest assumpte d’aquesta comunitat, ni de
cap veí de la mateixa.
• Ha de ser la comunitat i els propietaris de cadascun dels pisos, els que es
responsabilitzin d’un tractament de desinsectació particular a la finca i a cada
vivenda si s’escau.
• L’Ajuntament té la competència de control de plagues i del DDD (desratització,
desinfecció, i desinsectació) dels espais públics i dels edificis municipals, no així
dels espais de titularitat privada; correspon al seus titulars mantenir-los en estat
de salubritat (segons estableixen les Ordenança Municipal de Civisme i
Convivència). Malgrat això, quan rebem alguna sol·licitud formal ciutadana,
respecte a possibles focus d’insalubritat greu provinent d’algun habitatge o local,
donem resposta informant del que estableix la normativa municipal, així com dels
mitjans i estratègies que poden fer servir per combatre les plagues dins de la
comunitat (hi ha fulletons editats). En qualsevol cas, bona part d’aquestes
situacions estan relacionades amb l’abandó del pis o local, o be condicions de
marginalitat o exclusió social dels seus habitants i, per tant, s’intervé de forma
especifica i segons les característiques de cada cas, conjuntament amb la Unitat
Social del Servei de Salut (que coordina possibles actuacions amb Serveis
Socials), i l’Assessoria Juridico Administrativa del Servei de Salut
Atentament,
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 40727, de 6 d’octubre de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra.
Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 40727, de data 6 d’octubre de 2014 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos
contestada en el Ple Ordinari del dia 28 d’octubre de 2014, en relació a “treballs
facturats pel senyor D.R.G. en concepte de conceptuació i creativitat marca
associació d’aturats de +50 anys de L’Hospitalet” i de la qual es va demanar
ajornament.
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe de la Cap de
Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
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Ben atentament,”
“Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 6 d’octubre de
2014, pel regidor del grup municipal del PPC, senyor J. Javier Díez Crespo, pel
que fa a la pregunta amb número de registre 1499, en la qual sol·licita conèixer el
perquè des d’aquesta administració s’han realitzat treballs de conceptualització i
creativitat de la marca de l’Associació d’aturats de més de 50 anys i si s’han
dissenyat marques d’altres associacions de la ciutat i en cas afirmatiu conèixer el
seu nom.
Manifestar que efectivament aquest Ajuntament, des dels serveis professionals
d’imatge i en totes les diferents etapes i mandats, ha donat suport,
assessorament i assistència tècnica a totes aquelles entitats de caràcter social de
la ciutat que així ho han sol·licitat, sempre i quan, el seu objecte o fi social no
sigui partidari, ni contravingui cap dret fonamental, ni tingui cap finalitat de guany
econòmic. Sempre, amb la vocació de servei públic, i entenent que correspon a
aquesta administració pública local el d’auxiliar i ajudar a la promoció i reforç del
teixit organitzatiu en totes les seves vessants. En temes d’imatge també.
En aquest sentit, seria complicat relacionar a totes aquelles entitats a les que
històricament s’ha ajudat a crear o fer restylings dels seus logos. Aquestes
abarquen tota l’amplia i diversa realitat associativa del nostre municipi.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”
•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel Sr. Senén Cañizares Martín,
regidor del grup municipal del Partit Popular, en el Ple ordinari del 25 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 vàreu realitzar durant el darrer Ple de 28 /10/2014 en
amb numero de registre d’alcaldia 1657 i data 29/10/2014, 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 25/11/2014 en relació
a: “por tanto la primera pregunta es si va a hacer algo este ayuntamiento para que
se cumpla la ordenanza de civismo y la segunda, tambien en este sentido, es si
van a aponer los medios necesarios para que la ANC y....”
Resposta:
Informarle que este Ayuntamiento y concretamente esta area pone todos los
medios que tiene a su alcance para hacer cumplir la ordenanza de civismo en
tanto en cuanto los agentes detectan y denuncian las infranciones cometidas en
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el momento de realizarse.
No es posible denunciar a los infractores sino se pueden identificar realizando la
infraccion.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta verbal formulada per la Sra. Sonia Esplugas
González, regidora del grup municipal del Partit Popular, en el Ple ordinari del 25
de novembre de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu formular en la sessió plenària de data 28
d’octubre de 2014, i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del
Ple, en relació amb queixes de veïns sobre la remodelació de l’entorn del Mercat
de Santa Eulàlia, us comunico que a la nostra Àrea no hem rebut cap queixa en
aquest sentit.”

•

En relació amb la pregunta verbal formulada per la Sra. Elisabet Bas Pujol,
regidora del grup municipal del Partit Popular, en el Ple ordinari del 25 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:
“Senyora,
Respecte a la pregunta feta el passat dia 28 d’octubre en la sessió de Ple i,
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
sigui contestada en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 25 de novembre de
2014, en relació a la presència de rates en la ciutat, dir-vos que es necessari
sol•licitar pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 38988, de 23 de setembre 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:
“Senyora,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 38.988 i data 23 de setembre de 2014 i,
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
sigui contestada en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014,
en relació a un servei gratuït de recollida de roba usada a domicili, de la que
vàrem demanar pròrroga, dir-vos que:
El Servei de Recollida a Domicili de roba usada, a Barcelona, és més un projecte
relacionat amb la reducció del impacte medi ambiental, que es suma als punts
verds de la Ciutat de Barcelona; la roba procedent d’aquesta recollida a domicili té
més sortida per la venda en botigues de segona mà.
A l’Hospitalet, a banda de la recollida a través dels contenidors corresponents, les
parròquies i altres entitats d’iniciativa social disposen de robers als quals
s’adrecen els ciutadans per portar la roba usada i no es treu cap benefici
econòmic de la mateixa, atès que es configuren com un servei pensat per les
famílies amb pocs recursos econòmics.
Així mateix, a l’Hospitalet es disposa d’un altre rober al Centre d’Emergències “Els
Alps” que està destinat a l’ús dels residents i de les persones usuàries del servei.
A l’Hospitalet amb els robers existents es dóna cobertura a les necessitats
existents en aquests aspecte i fins i tot hi ha excedents de roba que es cedeixen a
altres entitats per el seu reciclatge.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 38990, de 23 de setembre de 2014, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea
d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 38.990 i data 23 de setembre de 2014, que s’havia de
contestar en el Ple Ordinari del dia 28 d’octubre de 2014, en relació amb l’espai
enjardinat del c. Joncs 10 i 12, i de la qual us vaig sol•licitar pròrroga, us
comunico que finalment el Govern municipal ha decidit no habilitar un espai per al
pas de vianants a la zona enjardinada degut a què estaríem reconeixent un ús
poc cívic d’algunes persones que passen per llocs inadequats.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 38993, de 23 de setembre 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:
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“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 38993 i data 23/09/2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en
el Ple del dia 28 d’octubre de 2014, en relació problemàtica rosegadors C. Ermita
i C. Prat, de la que vàrem demanar pròrroga, dir-vos que:
La qüestió exposa un cas concret; l’augment de la presència de rosegadors
durant les darreres setmanes al barri de Bellvitge, i més concretament, als carrers
Mare de Déu de Bellvitge, Ermita de Bellvitge i Prat.

Cal comentar que el Negociat de Salut Ambiental, abans de la recepció
d’aquesta consulta, ja havia realitzat actuacions vers aquesta problemàtica,
amb l’obertura d’un expedient (D2014414RR) a principis del setembre passat,
com a conseqüència dels avisos rebuts per part dels veïns de la zona.
ACTUACIONS REALITZADES
•

Amb data 03/09/2014, es realitza obertura d’expedient de demanda,
D201414RR, com a conseqüència de la recepció en aquest Negociat d’un cas
de TIC, per part de la sra Ángela Parrado de la gestoria Comptablanc.
La sra Parrado, veïna de Avda Mare de Déu Bellvitge,78, denuncia la
presència de rosegadors a la zona des de fa un temps.
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Durant la setmana de l’1 al 5/9/2014 van arribar més trucades de diferents
veïns de la zona que manifestaven la mateixa queixa.
•

Amb data 05/09/2014, es realitza visita a la zona i observem indicis de la
presència de rosegadors a diferents punts de l’avda. Mare de Déu de
Bellvitge, a les zones enjardinades de que disposa el carrer.
Els veïns que hi ha al carrer constaten la presència “habitual” però des de fa
uns dies a diferents hores del dia, inclús en hores diürnes
Es decideix que cal un tractament profund de desratització de la zona i ja
intuïm que el problema pot estar relacionat amb el Parc de Bellvitge.

•

El 09/09/2014 es realitza tractament de desratització.

•

El 18/09/2014 es realitza visita de comprovació A la zona, un cop passat el
termini d’eficàcia del verí i havent rebut una nova comunicació de la regidoria
de districte durant la mateixa setmana.
De nou, s’observa la necessitat d’una desratització, ampliant aquesta fins el
carrer Ermita de Bellvitge, concretament, els parterres del nº 51.
El tractament es realitza el dia 19/09/2014, en coordinació amb els tècnics
municipals i l’empresa de DDD subcontractada per aquest ajuntament,
SIGEAM.

•

Amb data 08/10/2014, rebem una nova queixa, d’un veí del carrer Ermita, Sr
Luque. Comenta veure rosegadors molt aprop de la mateixa Ermita de
Bellvitge i entre blocs. A més ens comunica que hi ha una arqueta o registre
de clavegueram trencat.

•

Es programa una nova desratització el 10/10/2014, en
coordinació entre els tècnics municipals i SIGEAM. El mateix
dia, es constata que efectivament, cal substituir la tapa d’un
dels registres d’aquest tram de carrer.

•

Durant el 13 i 15/10/2014, es realitza visita a les instal·lacions del Parc de
Bellvitge, doncs les queixes marcaven en aquesta direcció, i ja que, es tracta
d’un espai enjardinat amb facilitat per ser colonitzat per rosegadors.
S’observen, a primera vista, evidències de la presència de rosegadors,
detectant llodrigueres de rosegadors en un número abundant i diversificat a
diferents zones del parc.
Existeix també manca de manteniment i neteja a punts concrets.
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•

El 14/10/2014 es comunica mitjançant SIGVIAL (201413606), l’estat del
registre de clavegueram en mal estat al departament responsable.
CONCLUSIONS

•
•
•
•
•
•

Durant el mes de setembre el barri de Bellvitge, i concretament els carrers
Ermita de Bellvitge i Mare de Déu de Bellvitge, van observar una afectació de
rosegadors inusual.
S’ha realitzat 3 tractaments de desratització en aproximadament 30 dies a la
zona.
A data d’avui, després de 10 dies des de l’últim tractament, no hem rebut cap
nova queixa.
La inspecció realitzada al Parc de Bellvitge ha constatat la infestació de
rosegadors en aquest.
És necessari un requeriment municipal a l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
comunicant l’estat actual del Parc i les mesures correctores que cal realitzar.
El desembre proper es realitzarà una desratització especial d’acord amb la
programació del pla de desratització municipal, al cantó de la Rambla Marina.

Quan a les preguntes s’exposa el següent:
1. 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 Ermita i Mare de Déu: 3
particulars més l’avís de regidoria.
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2. Hi ha hagut un augment de les queixes respecte el mateix període de
l’any passat?
COMPARACIÓ 2014-2013 (%)
DISTRICTE
TRACTAMENTS
REALITZATS
PER
L'EMPRESA
CONTRACTADA
I
AUTORITZADA
A
VIA
PÚBLICA
I
EDIFICIS
MUNICIPALS
Nº
DE
TRACTAMENTS
DE
DESRATITZACIÓ
Nº
DE
TRACTAMENTS
DE
DESINSECTACIÓ

I

II

III

IV

V

VI

Promig

24,4

-8,3

57,1

14,3

38,7

-3,8

7,5

100,0

20,0

80,0

12,5

36,4

54,5

38,4

-3,0

28,6

36,4

16,7

40,0

46,7

-10,9

3. 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.
Per un costat, degut 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.
Per altra banda, pel números de denúncies que hem rebut mitjançant, els
diferents recursos de que disposa l’ajuntament: telèfon, TIC, email, regidories,
etc.
Per últim, volem mencionar que hem constatat l’augment de la presència de
rosegadors a diferents municipis i que el cas d’Hospitalet no es tracta d’un cas
aïllat, com per exemple el cas a Manresa.
4. Cada quan 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:
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o MENSUAL: Control de 35 esquers per rosegadors a diversos punts ubicats
entre els diferents districtes.
Control del 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.

5. Quan es va fer la darrera inspecció?
Tal i com exposa l’informe de l’expedient D2014414RR, la última inspecció
s’ha realitzat amb data 15/10/2014, al Parc de Bellvitge.

6. S’ha realitzat alguna actuació al respecte?
Diverses actuacions exposades amb anterioritat entre elles 3 desratitzacions,
la última amb data 10/10/2014.
7. Si és que sí, com es pensa actuar per solucionar-ho?
Una vegada constatat el focus al Parc de Bellvitge, s’ha fet un requeriment
municipal a l’entitat responsable del manteniment d’aquest espai. Per part
d’aquest Negociat continuar amb el seguiment i control d’aquesta zona,
incloent totes les desratitzacions que siguin necessàries per eliminar la plaga.
8. Quines mesures es pensen portar a terme?
Resposta d’abans.
9. Quan es posaran en marxa aquestes mesures?
En aquests moments ja s’han realitzat diverses accions d’eliminació de la
plaga i està en curs el requeriment a l’entitat responsable del Parc de
Bellvitge.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel Sr. Jordi Monrós Ibáñez, regidor
del grup municipal de Convergència i Unió, en el Ple ordinari de 25 de novembre
de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
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per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta oral que veu formular el passar dia 28 d’octubre data del
Ple Municipal a efectes de què sigui contestada, respecte a “si és té previst per
part dels mitjans de comunicació públics de L’Hospitalet, fer un especial, una
cobertura informativa especial pel dia 9 de novembre “.
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe de l’Assessora
tècnica de mitjans de comunicació.
Ben atentament,”
“Informe que s’emet en resposta a la pregunta presentada amb data 29 d’octubre
d’enguany i número de registre de l’Alcaldia 1656, per Jordi Monrós i Ibáñez,
regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de l'Hospitalet.
SR. MONRÓS:
Els mitjans de comunicació públics de L’Hospitalet han realitzat un seguiment
especial de la jornada del 9N a la ciutat, garantint la cobertura amb redactors,
servei fotogràfic i càmeres de TV. Els mitjans van actualitzar informació al canal
www.digitallh.cat diumenge i l’endemà, dilluns, i a l’informatiu de TV L’Hospitalet
de dilluns 10 de novembre (amb declaracions de ciutadans, voluntaris del 9N i
representants de les diferents formacions polítiques).
Atentament,”

PLATAFORMA PER CATALUNYA
•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel Sr. Daniel Ordóñez González,
regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, en el Ple ordinari de 25
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 vareu realitzar durant la sessió del Ple de 28/10/2014
i amb numero de registre d’entrada d’alcaldia 1660, de data 29/10/2014, 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 25/11/2014 en relació
a: “.Una cosa que sucesió el otro dia a las dos del mediodia y que es un tema
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que nos han comentado varios vecinos, que lo han visto varias veces, que son
peleas en el parque de las Planas ......”
Resposta:
Informar que a la Guardia Urbana le consta una pelea en el sitio indicado en el
mes de agosto de este año, no aparecen mas requerimientos de este tipo , indicar
que el parque de las Planas al tratarse de un espacio publico esta en continua
vigilancia y control por parte de los agentes de proximidad, de las diferentes
patrullas y agentes durante los tres turnos.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel Sr. Daniel Ordóñez González,
regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, en el Ple ordinari de 25
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 vareu realitzar durant la sessió del Ple de 28/10/2014
i amb numero de registre d’entrada d’alcaldia 1661, de data 29/10/2014, 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 25/11/2014 en relació
a: “.Luego dos cosas sobre Bellvitge, también hemos hablado con vecinos y nos
vuelven a decir que, bueno, vuelve a suceder lo que paso hace un tiempo ..”
Resposta:
Informar que el servicio de Guardia Urbana no dispone de estos datos al tratarse
de hechos denunciados en los mossos d’esquadra, no obstante en las reuniones
mantenidas en la mesa de coordinacion policial no se han dado datos de aumento
delictivo en este aspecto.
Ben atentament,”

•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel Sr. Daniel Ordóñez González,
regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, en el Ple ordinari de 25
de novembre de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu formular en la sessió plenària de data 28
d’octubre de 2014, i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del
Ple, en relació amb si és veritat que la caiguda d’una farola a Bellvitge va agafar
un nen o va estar a prop de fer-ho, us comunico que no.”

…/…

149

…/…

150

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 7
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 24 i 29
d’octubre i 4 i 5 de novembre de 2014 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. 43789, de 24 d’octubre 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 25 de novembre de 2014.
Teniendo en cuenta que el gobierno de la Generalitat ha convocado un proceso
participativo para el 9 de Noviembre y que ha recabado la colaboración de los
ayuntamientos de Cataluña, solicitamos conocer:
1.
si este ayuntamiento ha recibido alguna petición de colaboración por parte de
la Generalitat
2.
si colaborará en este proceso participativo
3.
si la respuesta es positiva solicitamos conocer qué tipo de colaboración (si se
cede algún local municipal, si participará algún funcionario municipal, etc.)”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 43789, de data 24 d’octubre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari del dia 25 de novembre de 2014, en relació a “la petició de col·laboració
per part de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de L’Hospitalet per al procés
participatiu del 9 de novembre“.
Li comuniquem que l’Ajuntament de L’Hospitalet no ha rebut cap sol•licitud.
Atentament,”
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2.- RGE núm. 44617, de 29 d’octubre 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 25 de novembre de 2014.
Respecto a la pregunta presentada en registro con núm. 41008 de 8 de octubre de
2014 remitimos nuevamente la última parte de la pregunta que quedó sin contestar:
Conocer si han cesado las injustificadas restricciones en nuestra ciudad a
otras empresas que no sean Altima Serveis Funeraris para el traslado de cadáveres
desde los tres Hospitalet de la ciudad.
Asimismo solicitamos conocer si cualquier empresa funeraria puede realizar el
servicio de traslado de cadáveres.”

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
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 44617, de data 29 d’octubre de 2014, i segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari del dia 28 d’octubre de 2014, en relació a “l’última part de la pregunta nº
41008, de 8 d’octubre de 2014, sobre Altima Serveis Funeraris”.
Us reiterem que us podeu adreçar als Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament per
concertar dia i hora per consultar l’expedient.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 45414, de 4 de novembre 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 25 de Noviembre de 2014.
El día 2 de noviembre a las 20:51 horas realicé llamada a la Guardia Urbana de la
ciudad para denunciar el acto incívico que llevaban a cabo dos individuos en la calle
Llobregat, desde la Carretera de Collblanc a la calle Occidente, consistente en la
colocación de cinta aislante de color amarillo en árboles, farolas y resto de elementos
de señalización incumpliendo la ordenanza de civismo.
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A las 20:57 comuniqué lo sucedido al Teniente de Alcalde de Guardia Urbana Sr.
Alfons Bonals.
Sobre las 21 horas contacté con la patrulla interviniente quienes pudieron comprobar
in situ como esos individuos en ese momento estaban instalando cinta aislante de
color amarillo en árboles, farolas y resto de elementos de señalización situados en la
calle Progreso y plaza del Mercado de Collblanc lado calle Progresos. Pude
comprobar cómo los agentes identificaron a esas personas y les obligaron a retirar lo
que habían instalado en la plaza del Mercado de Collblanc y calle Progreso y no lo de
la calle Llobregat.
Por todo lo expuesto, solicito se me informe si se ha interpuesto la correspondiente
denuncia.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea 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 45414 i de data 04/11/2014, 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 25/11/2014 en relació a: “el dia 2 de noviembre a las 20.51
realizé llamada a la Guardia Urbana de la ciudad para denunciar un acto incivico que
llevaban a cabo dos individuos en la calle Llobregat, desde la carretera de Collblanc a
la calle Occidente....”
Resposta:
Informar que es va interposar la denuncia i s’ha iniciat el corresponent expedient
sancionador.
Ben atentament,”
4.- RGE núm. 45418, de 4 de novembre 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 25 de Noviembre de 2014.
Ruego se proceda a retirar la cinta aislante instalada en árboles, farolas y resto de
elementos de señalización que el pasado fin de semana pusieron de manera incívica
a lo largo de la calle Llobregat desde Carretera de Collblanc hasta calle Occidente.
(tema denunciado a guardia urbana)
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Asimismo solicitamos la retirada de la cinta aislante del mobiliario urbano ubicado
frente a la entrada de la Farga de Av. Josep Tarradellas esquina av. Isabel la
Católica.”

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 les preguntes que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb números 45.721 i 45.418 i data 4 i 5 de novembre de 2014, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin
contestades en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de novembre de
2014, en relació amb la retirada de la cinta groga del mobiliari urbà a la Pl.
Repartidor, al c. Llobregat i a l’entrada de la Farga a l’av. Josep Tarradellas, us
comunico que els serveis de neteja han procedit en cada moment a la retirada de les
cintes grogues instal•lades als elements de senyalització, mobiliari urbà, faroles i
qualsevol altre element de la via pública.”
5.- RGE núm. 45721, de 5 de novembre 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 25 de Noviembre de 2014.
Solicitamos la retirada de la cinta aislante amarilla del mobiliario urbano, árboles,
farolas y resto de elementos de señalización de la Plaza del Repartidor.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver i Vallés, per escrit de data 24 de novembre de 2014 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 4, RGE 45.418 de 4 de novembre de
2014.
6.- RGE núm. 45725, de 5 de novembre 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 25 de Noviembre de 2014.
Respecte a les escales situades a la Av. Isabel la Catòlica, aproximadament al nº 25,
aquesta Regidora i el seu Grup Polític sol·licitem saber:
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Si quan es faci alguna actuació en aquella zona es pot millorar l’accessibilitat
de persones amb mobilitat reduïda per aquell indret, ja que l’accés a la Farmàcia es
fa amb dificultat.”

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 45.725 i data 5 de novembre 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 25 de novembre de 2014, en relació amb
l’accés a la Farmàcia del costat de les escales situades a l’av. Isabel la Catòlica,
aproximadament al núm. 25, us comunico que la Farmàcia, actualment, ja compta
amb un itinerari accessible.”
7.- RGE núm. 45727, de 5 de novembre 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 25 de Noviembre de 2014.
Con respecto a las quejas de diversos vecinos de la Rambla Marina sobre la
inundación que se produjo el lunes 3, debido a la fuerte lluvia caída, esta Regidora y
su Grupo Político solicitan saber:
Cuando se habían limpiado los desagües por última vez, ya que al estar llenos
de porquería, ramas y hojas, no pudieron tragar el agua y quedó el barrio de Bellvitge
con un palmo de agua en el suelo.
Si es posible realizar el desatasco de los desagües más a menudo, sobre todo
en esta época de caída de hojas y con lluvias abundantes. El primer día que llueve de
este otoño nos encontramos que no ha habido previsión, con las consiguientes
molestias para los vecinos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 45.727 i data 5 de novembre 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 25 de novembre de 2014, en relació amb
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queixes d’alguns veïns de la Rambla Marina sobre la inundació que es va produir el
dilluns dia 3, deguda a la forta pluja caiguda, us comunico que la neteja dels
embornals de la part central de la Rambla Marina es realitza un cop al mes. La dels
blocs circumdants es fa seguint el recorregut ordinari de neteja d’embornals.”

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
3 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 18 de
novembre de 2014 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.47730, de 18 de novembre de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé 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 25-11-2014.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el ple del dia 29 de novembre de 2011, el grup municipal de CIU va
presentar una moció per rehabilitar i anivellar els escocells dels arbres de la ciutat.
Vist que la moció va ser rebutjada al·legant que calia fer un estudi per procedir a la
implementació progressiva dels escocells.
Vist que el dia 30 d’octubre va sortir una notícia als mitjans locals on es presentava
un Pla especial de manteniment dels escocells a l’Hospitalet.
Atès que a dia d’avui el grup municipal de CIU no disposa de la informació detallada
sobre la planificació per solucionar aquest tema.
PREGUNTA
S’ ha realitzat algun estudi per portar a terme aquesta actuació de sanejament de la
via pública?
En cas que l’Ajuntament hagi realitzat aquest estudi, pot fer arribar al grup municipal
la informació sobre la planificació detallada, per barris i carrers que es portarà a terme
a la ciutat per solucionar el problema dels escocells?”
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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 47.730 i data 18 de novembre 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 25 de novembre de 2014, en relació amb
la petició per a rehabilitar i anivellar els escocells dels arbres de la ciutat, us comunico
que, actualment, s’està desenvolupant el projecte de millora de l’accessibilitat
mitjançant el cobriment d’escocells, el qual contempla la eliminació definitiva dels que
estan buits i en els quals no s’hi pot replantar.”
2.- RGE núm. 47731, de 18 de novembre de 2014.
“Meritxell Borràs, 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 25-11-2014.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en la campanya promocional "A LA TARDOR, PLATILLOS! Ruta
gastronòmica de l'Hospitalet”, en la que hi participen vint i tres establiments de
restauració de la ciutat, es pot observar que en els fulletons confeccionats per donar
a conèixer els restaurants que participen, no hi consta el telèfon, ni tampoc cap e-mail
ni pàgina web.
Vist que aquestes informacions són importants en el cas de voler fer una reserva de
taula.
PREGUNTA
Per quin motiu no s’ha imprès al fulletó de la campanya el número telefònic i adreça o
web de l'establiment?”

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 Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García
Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 47731 i data 18 de novembre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en
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el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 25 de novembre de 2014, en relació a la
campanya promocional “A LA TARDOR PLATILLOS”, l’informo:
Que tot i que agraïm el seu interès, aquesta Àrea no considera necessari incloure les
dades a les que fan referència, donat que es tracta del fulletó que dona publicitat a
les tapes d’una ruta.
Atentament,”
3.- RGE núm. 47732, 18 de novembre de 2014.
“Meritxell Borràs, 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 25-11-2014.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a la Regidoria de Districte es va presentar en data 8 de juliol del 2014 amb
número de registre 30598 instancia per part de una veïna de l’edifici del carrer
Amadeu Torner 75-77 per la que demanava que es retirés la construcció en forma
piramidal que es troba en la part de darrera i en la explanada d’accés al Camp de
Futbol Municipal.
Atès que aquesta construcció l’utilitzen els joves que practiquen amb el monopatí
sense que s’hagi adaptat per fer aquesta pràctica.
Atès que en enfilar-se a la construcció queda a la vista l'interior dels habitatges del
primer pis, fet que atempta a la intimitat i la vida privada de les persones que habiten
aquest primer pis.
Vist que aquesta piràmide ha estat feta com a element decoratiu de l'entorn i no té
cap necessitat estructural.
Atès que la comunitat de propietaris estan a favor de retirar aquesta construcció.
PREGUNTA
Pensa donar resposta l'Ajuntament a la sol•licitud presentada?
Es pensa enderrocar aquesta estructura? En cas afirmatiu, quan es procedirà a
extreure l’estructura? En cas negatiu, per quina raó es manté l’estructura al carrer?
En cas de que es mantingui l'estructura, es pensa donar alguna solució per evitar que
els joves s'enfilin o utilitzin el monopatí?”
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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 47.732 i data 18 de novembre 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 25 de novembre de 2014, en relació amb
queixes sobre l’estructura piramidal situada a l’explanada d’accés al camp de futbol
municipal d’Amadeu Torner, us comunico que hem donat resposta a la instància
presentada per la veïna amb núm. 30.598. Aquesta construcció forma part del
projecte d’urbanització de la zona i no està prevista la seva retirada.”

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

SRA. ALCALDESSA
Hauríem finalitzat, encara no ens aixequem, hi ha precs i preguntes, no sé si hi ha
precs o preguntes, Sra. Esplugas, hi ha alguna més? Sr. Ordóñez, algú més? Sra.
Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Haré un “prec” y una pregunta relativa al IES Pedraforca, y
antes de hacerla, me gustaría que constara en Acta el apoyo del Partido Popular de
Hospitalet a la directora D.S. por no abrir el día 9N y no ceder el espacio del instituto
para la pseudo-consulta y, por tanto, creemos desde el Partido Popular que se
merece un reconocimiento por su valentía al decir no y mantenerse firme a la hora de
cumplir las leyes. Dicho esto, se han puesto en contacto padres del IES Pedraforca y
nos comentan que hace ya varios meses, incluso algún año, que presentaron una
instancia quejándose de la limpieza del entorno del instituto, que no solamente no se
ha limpiado, sino que ni siquiera les han contestado a la instancia, entonces, nos
piden por favor que lo hagamos explícito en el Pleno. Por tanto, queríamos saber si
tienen constancia de esas quejas, si se limpia la zona asiduamente y, en cualquier
caso, pues les rogamos que intensifiquen la limpieza en el entorno del IES Pedrafoca.
Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, el primer era un…en fi, no un prec, en la qüestió de fons que era la pregunta,
pel que em diu tant el Regidor del districte, com el responsable dels serveis, no en
tenim constància, en aquests moments, d’aquesta instància que possiblement pugui
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existir, però que, en fi, no en som conscients, evidentment prenem nota i, en tot cas,
dir a aquesta AMPA o a aquests pares i mares que, en fi, per ser més eficients i anar
més ràpid, que tenen tant al Regidor del districte, com als serveis municipals
encarregats d’aquesta qüestió, a la seva disposició per a qualsevol tema o comentari
que vulguin realitzar directament. No obstant això, prenem nota.
Abans de finalitzar, perdó, Sr. Ordóñez també havia demanat la paraula.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, muy rápido, sobre quejas que nos siguen llegando de los vecinos, en este caso
es una pregunta para el concejal del distrito VI, nos siguen llegando quejas sobre las
ratas, en Bellvitge y en Gornal, entonces, bueno, quejas y fotos además de ratas,
entonces es un poco si se ha tomado alguna medida, porque ya se había hablado en
otros Plenos, o si están pensando en tomar alguna medida.
Y luego sobre el distrito de La Florida, preguntar también si ha habido algún tipo de
incremento de algún tipo de conflicto o de peleas en la calle, porque varios vecinos
nos han llamado sobre peleas de grupo y no sabemos si es por un tema muy puntual
o se ha detectado que hay algunos grupos en especial que tengan algún tipo de
problemática y nos ha llegado, porque además el otro día lo vimos nosotros en Las
Planas y nos ha llegado sobretodo de la parte norte de La Florida.

SRA. ALCALDESSA
Bé, li farem la contesta per escrit.
Abans de..., em sembla que no hi ha cap més pregunta, no ho hem fet al principi del
Ple, però el Sr. Monrós m’ho recordava i té tota la raó i, per tant, li agraeixo el seu
missatge, perquè, bé, proposo fer un minut de silenci per la defunció d’un ex-regidor
d’aquest Ajuntament, el Sr. P.P., que va morir aquest dissabte pel que hem tingut
coneixement a través dels mitjans, en fi, de les xarxes socials, perquè la família no
s’ha posat en contacte amb aquest Ajuntament, ell va exercir com a regidor des de
l’any 1987 fins l’any 1991, i va ser enterrat ahir mateix, per tant, jo crec que podem
finalitzar el Ple amb aquest minut de silenci en la seva memòria.

MINUT DE SILENCI

Bé, gràcies i aixequem la sessió.
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I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les vint-i-una hores i trenta-cinc minuts, del dia vint-i-cinc de novembre
de dos mil catorze, 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

