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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2014/1
Data: vint-i-vuit de gener de dos mil catorze
Hora: 18.10h. fins 22.50h.
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la Sessió
per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes relacionats a
l’Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2013.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 20 de desembre 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
Bé, bona tarda, buenas tardes a todos y a todas, donarem inici al Ple ordinari del mes
de gener, és el primer Ple de l’any, benvinguts i benvingudes a tots els assistents,
esperem que el debat sigui àgil, perquè realment hi ha molts temes en l’Ordre del Dia.
Comenci Sra. Secretària amb 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
Bé, pel posicionament dels tres dictàmens, té la paraula el Sr. Daniel Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Plataforma per Catalunya votarà en contra del dictamen 1 i
es dóna per assabentat del 2 i del 3.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part d’Iniciativa, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Bona tarda, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votarem
favorablement del primer dictamen i ens donem per assabentats del 2 i del 3.
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SRA. ALCALDESSA
Per part de Convergència i Unió.

SRA. CLAR
Sí, Convergència i Unió ens abstindrem en el primer dictamen, donat que és una
aprovació inicial i ara s’obre el termini per presentació d’al·legacions i Convergència i
Unió això és el que farem. I referent als altres dos dictàmens ens donem per
assabentats com no pot ser d’una altra manera, en el número 3 no tenim res més que
afegir, però en el número 2 tenim una sèrie de preguntes a fer que no sabem ben bé
si les hem de fer a la Tinent d’Alcalde d’Hisenda o al responsable de la regidoria
d’Educació. Ens trobem, doncs que es van fer aquestes auditories, les empreses
concessionàries van presentar algunes d’elles algunes al·legacions i ara ens trobem
amb un informe que ha de donar resposta a aquestes al·legacions i ens trobem
casualment que la major part d’aquestes al·legacions no han sigut acceptades per
part de la Intervenció, per part dels auditors. Ens trobem que no fan canviar les
conclusions dels informes inicials i volem saber i ara què passa, ara què passa quan
hi ha una directora i una administradora que la directora es suposa que està en
excedència i en canvi hi ha documentació comptable que aquesta Sra. continua
cobrant els mesos i es paga dues vegades el sou, un a la directora i un altre a
l’administradora, què passa quan al mes de setembre, octubre, no recordo
exactament, es paga el sou de l’administradora perquè s’ha de posar al dia la
directora, quan es suposa que la directora no ha faltat a treballar, perquè en veritat no
hi ha excedència, perquè en veritat ha continuat treballant. Què passa amb totes
aquestes conclusions que no fan canviar l’informe de l’Interventor, té conseqüències
això o es queda en un paper escrit i no hi ha res més. Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la aprobación inicial del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de lo que queda de los medios de comunicación
municipales de Hospitalet, hace un año, en enero de 2013, el equipo de gobierno nos
pidió que aportásemos propuestas para la elaboración de un reglamento de los
medios de comunicación locales. En febrero de ese año el grupo municipal del
Partido Popular presentamos un total de 37 propuestas o enmiendas al proyecto
inicial de reglamento que se nos entregó. Ha tenido que pasar un año para que el
gobierno municipal nos traiga a este Pleno la aprobación inicial de ese reglamento,
un año para hacer un reglamento, eso ya es un mal síntoma.
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Y nos traen un reglamento totalmente distinto al que hace un año nos presentaron,
por tanto, estamos ante un nuevo reglamento de medios. Ahora lo volveremos a
analizar, lamentando lo poco o nada que ha servido el esfuerzo que hicimos hace un
año con la presentación de propuestas para mejorar el contenido de ese documento.
Y mal pinta la cosa, cuando ya en el mes de enero, en el periódico de la ciudad, se
ha suprimido la sección fija sobre actividades que realizan los partidos políticos en
Hospitalet, ya empezamos mal el año. Y cuando ya de inicio en su proyecto inicial de
reglamento de medios de comunicación, no se regulan las condiciones de acceso y
de uso de estos medios, por los concejales y grupos municipales del Ayuntamiento,
de forma que se garantice la participación tanto de los concejales, como de grupos
municipales, en esos órganos de información y difusión municipal. Mal empieza la
cosa, en tanto que ya se observa la voluntad del gobierno.
Por eso, nos abstenemos indicando que volveremos a presentar alegaciones al texto
y esperamos que, por la viabilidad de esos medios, el documento final sea un
reglamento consensuado, no sólo entre el gobierno, que también estaría bien, sino
con todos los grupos municipales del Ayuntamiento.
I ens donem per assabentats dels dictàmens segon i tercer.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del govern, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Tal i com s’esmenta en el dictamen, és una aprovació inicial
i, el que explicava el Sr. del Río, en una primera redacció es va demanar la
possibilitat que els grups poguessin aportar, diguéssim, allò que consideressin a
l’hora de fer una redacció inicial més definitiva. Durant aquest temps hem sotmès el
dictamen no només a les aportacions dels grups municipals, sinó també a d’altres
estaments i a d’altres organismes externs al propi Ajuntament, perquè poguéssim fer
una reglament d’acord amb la normativa, evidentment, i que, a més a més, pogués
recollir diferents aspectes que entenem que han de regular tot el que fa referència als
mitjans de comunicació.
Ara iniciem un nou procés, un nou període ja formal, amb l’aprovació inicial, ara sí
que s’obrirà definitivament el que és el període d’al·legacions, d’esmenes, de
propostes, per part no només dels grups polítics, sinó de qualsevol que ho pugui fer i,
a partir d’aquí, vindrà l’aprovació definitiva, per tant, jo crec que no toca, diguéssim,
en aquest moment, posar-nos allò la vena abans de la ferida, el que estem posant és
un text sobre la taula, ja en format i amb totes les característiques que ha de complir
un reglament de mitjans de comunicació, no tant al final el que és el detall de la
gestió, que evidentment això, els diferents òrgans que recull aquest propi reglament,
com és el Consell Consultiu i Assessor o com és el Consell de Redacció, després
hauran de desenvolupar en la seva tasca.
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Per tant, jo crec que és a partir d’aquest moment quan formalment sí que el que toca,
diguéssim, és fer les esmenes o les aportacions que es considerin convenients. Si
així es fa, després del debat i d’aquestes esmenes o d’aquestes propostes, es
procedirà a l’aprovació definitiva de l’esmentat reglament.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sobre el que comentava la Sra. Clar, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, molt breument. Sra. Clar, evidentment a resultes de l’auditoria i un cop han fet les
al·legacions les diferents àrees, doncs al que es procedeix és a iniciar-se el procés
administratiu. No tinc cap inconvenient i m’ofereixo, doncs a donar-li totes les
explicacions que calguin, d’acord?

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha res més, passaríem al següent bloc.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT ORGANIC
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS SERVEIS DE COMUNICACIÓ
MUNICIPALS DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; amb 10 vots d’absenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, i per tant va ésser adoptat
pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

VIST que l’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim
local, estableix que les corporacions locals facilitaran la més amplia informació sobre
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la seva activitat i la participació de tots els ciutadans a la vida local. I en el mateix
sentit els articles 154 i 170.2 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
VIST que la Comissió de Competències Delegades del Ple en sessió de 20 de juliol
de 2012 va acordar la remodelació dels mitjans de comunicació de titularitat municipal
i va determinar les condicions de la seva prestació per la societat de capital
íntegrament municipal “La Farga GEM SA”.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 6656/2012 de 24 de juliol, es va nomenar la
Comissió Redactora del reglament dels mitjans de comunicació municipals, que va
finalitzar els seus treballs el 14 de gener de 2014 amb la redacció definitiva del text
de l’avantprojecte de reglament d’organització i funcionament dels serveis de
comunicació municipals.
VIST que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de
gener de 2014, es va aprovar el projecte de reglament orgànic d’organització i
funcionament dels serveis de comunicació municipals de L’Hospitalet.
VIST l’informe de la Vicesecretària-Secretària General de Ple, en funcions, de 16 de
gener de 2014 (L’H 2/2014).
ATÈS que de conformitat amb el que preveu l’article 123.1 c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, correspon al Ple l’aprovació i
modificació dels reglaments de naturalesa orgànica i que tindran en tot cas aquest
caràcter, entre d’altres, la regulació dels òrgans complementaris i dels procediments
de participació ciutadana.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia Sra. M. Mercè Perea i Conillas i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment el reglament orgànic d’organització i funcionament
dels serveis de comunicació municipals de L’Hospitalet, que es transcriu a
continuació:
REGLAMENT ORGÀNIC D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DELS SERVEIS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS DE L’HOSPITALET.

PREÀMBUL
La comunicació pública local és una part cada vegada més important de la
comunicació pública i de la comunicació en general. En aquest sentit, pertoca als
mitjans de comunicació complir una doble funció: d’una banda possibilitar l’exercici
individual de tots els ciutadans i ciutadanes dels seus drets a les llibertats d’expressió
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i d’informació, en aquest darrer cas tant a emetre com a rebre informació veraç, i de
l’altra promoure una opinió pública lliure, que, segons ha posat de relleu el Tribunal
Constitucional, està indissolublement lligada al pluralisme polític que és un valor
fonamental i requisit de funcionament de l’estat democràtic.
L’article 20.3 de la Constitució preveu expressament l’existència de mitjans de
comunicació de titularitat pública, una previsió que ha estat concretada amb les
regulacions específiques establertes pel legislador ordinari per cadascuna de les
diferents modalitats de comunicació. Pel que fa a la comunicació local, tant l’article 69
de la Llei de Bases de Règim Local com l’article 154 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, preveuen com un dels deures de les
corporacions locals i, singularment dels municipis, la informació sobre la vida local i
també sobre l’activitat del govern local així com la promoció de la participació
ciutadana, determinant l’article 170.2 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya el dret a la participació dels regidors en els òrgans de informació i difusió
local i la potestat del Ple per aprovar el reglament que reguli aquesta participació.
L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat és titular de diversos mitjans de
comunicació local, i pel que fa als mitjans de comunicació audiovisuals aquest
reglament desenvolupa les previsions de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de
Comunicació Audiovisual de Catalunya.
D’altra banda el reglament s’inspira en el decàleg de bones pràctiques de la
comunicació local pública aprovat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya l’any 2003,
fent seves les declaracions que es contenen a aquest decàleg.
TITOL I DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i naturalesa.
L’objecte d’aquest reglament és la regulació, en el marc de l’autonomia local, dels
Serveis de Comunicació Municipals de L’Hospitalet (en endavant SCML’H) dins del
marc legal establert per l’art. 20.3 de la Constitució Espanyola, l’article 146.1.a) de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i en relació als mitjans
audiovisuals la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de
Catalunya.
El reglament té naturalesa orgànica de conformitat amb les previsions de l’article 20.3
i 123.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Article 2. Àmbit d’aplicació
El present reglament s’aplica als mitjans de comunicació municipals de titularitat de
l’Ajuntament de L’Hospitalet que comprenen qualsevol servei de comunicació social i
difusió de l’activitat municipal, qualsevol que sigui la tecnologia emprada. A títol
enunciatiu: ràdio, televisió, mitjans de tecnologia digital, premsa escrita, etc.
No tindran la consideració de mitjà de comunicació municipal, als efectes previstos en
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aquest reglament, els fulletons, les comunicacions i altres publicacions de qualsevol
tipus destinades a difondre i promocionar els serveis públics, o aquells destinats a la
informació ciutadana sobre actes i actuacions concretes dels serveis i activitats
municipals.
Article 3. Legislació aplicable.
Els mitjans de comunicació municipals es regiran pel que s’estableix en aquest
Reglament, dins dels termes previstos a la legislació estatal i autonòmica que li sigui
d’aplicació, tot i que es dicti amb posterioritat a la seva entrada en vigor. Les
determinacions d’aquest Reglament s’aplicaran de manera preferent en defecte d’una
altra norma de caràcter legal o reglamentari, de l’Estat o de la Comunitat Autònoma
de Catalunya, d’aplicació directa.
TITOL II DE L’ACTUACIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS
Article 4. Objectius i principis generals:
1. L’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
obliga a les corporacions locals a facilitar la més àmplia informació sobre la seva
activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local.
2. Els mitjans de comunicació de titularitat municipal ajustaran la seva activitat als
objectius següents:
a) Fomentar la identitat local i la realitat social i plural del municipi.
b) Informar de forma veraç, transparent i respectuosa amb el pluralisme polític .
c) Ésser un vehicle de participació dels agents de la vida municipal, inserint
espais d’opinió dels grups polítics municipals, representants de les entitats
ciutadanes del municipi i dels òrgans de participació locals.
d) Promoure l’associacionisme i la iniciativa social per mitjà de la difusió de les
activitats que porten a terme les entitats que actuen en la ciutat.
e) Ésser vehicle de difusió del coneixement.
f) Han de garantir les millors condicions d’independència i professionalitat
dels/de les periodistes i la resta de col·lectius que hi treballen.
g) Utilitzar els sistemes o les tecnologies que siguin més adequades en cada
moment, d’acord amb l’estadi de l’evolució tecnològica, per a l’exercici de les
competències que li són encomanades.
h) Foment de la cultura de la pau i de la no violència.
i) Actuar com a vehicle de comunicació pública de les activitats i els serveis
municipals.
j) Prestar el servei amb la màxima eficàcia i eficiència adequant la seva activitat
als recursos disponibles.
3. Els mitjans de comunicació de titularitat municipal ajustaran la seva activitat als
principis següents:
a) El principi de llibertat de comunicació.
b) El principi de lliure elecció de serveis per part dels ciutadans.
c) El principi de pluralisme, fomentant el debat públic i la participació
democràtica.
d) El principi de prestació com a servei públic.
e) El principi de veracitat informativa.
f) El principi de protecció dels drets fonamentals.
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g) El principi de protecció a la infància i la joventut.
h) El principi de respecte a la propietat intel·lectual.
i) El principi de respecte als drets legals dels/de les ciutadans/nes en relació a la
prestació dels serveis de comunicació i, en especial, el respecte al dret de
rectificació.
Article 5. Missions del servei públic dels SCML’H.
Les missions com servei públic dels SCML’H, que es garantiran en el disseny de la
programació i els continguts, són:
a) Oferir un conjunt de continguts orientats a la satisfacció de les necessitats
democràtiques, socials, educatives i culturals dels/de les ciutadans/nes de
L’Hospitalet.
b) Garantir l’accés a una informació veraç, objectiva, plural i equilibrada i a les
més amplies i diverses expressions socials i culturals, respectuosa amb el
pluralisme polític, social i cultural.
c) Garantir una oferta divulgativa i d’entreteniment de qualitat.
d) La defensa de la dignitat de les persones, especialment dels menors, el
respecte universal i efectiu als seus drets i llibertats.
e) La participació i el debat democràtics mitjançant la difusió de l’activitat i l’accés
als mitjans de les organitzacions polítiques i dels agents socials tant de
Catalunya com de la ciutat de L’Hospitalet amb especial atenció a l’activitat de
l’Ajuntament de L’Hospitalet i dels seus grups municipals.
f) Promoure la presència constant de la realitat dels barris de la ciutat en els
àmbits d’informació i de generació de continguts en els diferents suports.
g) Afavorir l’accés dels ciutadans a aquells continguts que tinguin com a finalitat
la promoció de conductes basades en polítiques de sostenibilitat ecològica i
de consum responsable.
h) Promoure activament la convivència cívica, el desenvolupament plural i
democràtic de la societat, el coneixement i el respecte a les diverses opcions i
manifestacions polítiques, socials, lingüístiques, culturals i religioses presents
al territori d’emissió.
i) Afavorir el coneixement i facilitar la relació i la comprensió mútues amb les
persones nouvingudes.
j) Promoure activament la igualtat entre dones i homes, que inclou la igualtat de
tracte i d’oportunitats, el respecte a la diversitat i a la diferència, la integració
de la perspectiva de gènere, el foment d’accions positives i l’ús d’un
llenguatge no sexista.
k) Preservar l’audiència infantil de continguts d’escenes violentes i de missatges
contraris als principis de protecció de la infància, especialment en horari de
protecció, fent extensiva aquesta missió als continguts publicitaris.
l) Excloure els continguts de ficció que exaltin, facin ostentació o justifiquin l’ús
de la violència gratuïta.
m) Promoure el coneixement i la difusió de la llengua i literatura catalanes,
utilitzant en els termes de l’art.6 de l’Estatut d’Autonomia, normalment el
català com a llengua de prestació dels serveis de comunicació.
n) Col·laborar amb les autoritats competents en les situacions d’emergència
contemplades en la legislació sobre protecció civil, per mitjà de la divulgació
d’informacions adreçades a la població i relacionades amb les esmentades
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situacions, indicant en tots els casos l’autoritat que genera el comunicat.
TITOL III ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ MUNICIPALS
CAPÍTOL I PRINCIPIS D’ORGANITZACIÓ DELS SCML’H
Article 6. Forma de gestió dels SCML’H
La prestació del servei públic dels SCML’H es realitzarà mitjançant la forma de gestió
directa. L’Ajuntament, directament o per mitjà d’un ens gestor públic, assumirà la
definició, l’elaboració i la distribució dels continguts, sens perjudici de la possibilitat de
comptar amb el suport del sector privat d’acord amb els termes i els límits que
determini la legislació vigent.
No obstant això, l’Ajuntament com a titular dels SCML’H podrà acordar en el marc de
la legislació aplicable altres formes de gestió de les previstes en la legislació de règim
local.
Article 7. Participació en la gestió dels SCML’H
Amb la finalitat de garantir la participació dels grups socials i les entitats sense ànim
de lucre més representatius a la ciutat, així com de les formacions polítiques amb
representació al consistori de L’Hospitalet, es creen el Consell Consultiu i Assessor i
el Consell Executiu i de Programació.
Article 8. El contracte programa.
L’Ajuntament de L’Hospitalet com a titular dels SCML’H aprovarà un contracte
programa que fixarà els objectius i missions concretes del servei públic que ha
d’assumir l’ens gestor, en el seu cas, durant el termini de la seva vigència.
El contracte programa ha de permetre i garantir la comprovació de l’ús adequat de les
aportacions dels recursos públics, determinarà les directrius generals de prestació del
servei i els recursos financers concretant la quantitat que l’Ajuntament aportarà a
l’ens prestador del servei en cada exercici, i les obligacions de servei públic que
s’exigeixen en atenció a aquesta aportació, així com els indicadors per comprovar i
fiscalitzar el compliment.
El Ple de l’Ajuntament, o l’òrgan que actuí per delegació d’aquest, aprovarà el
contracte programa que tindrà una durada màxima de 4 anys, a proposta del Consell
Executiu i de Programació, amb l’informe favorable de l’òrgan d’administració de l’ens
gestor.
Prèviament a l’acord d’aprovació, pel Tinent d’alcaldia titular de l’Àrea competent, es
disposarà que es sotmeti la proposta a informació pública per termini de 20 dies
hàbils, per mitjà de la seva publicació íntegra en la pàgina web municipal i anunci en
el Butlletí Oficial de la Província, i l’informe preceptiu del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya en l’àmbit de les seves competències.
CAPITOL II DEL CONSELL CONSULTIU I ASSESSOR
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Article 9. Composició del Consell Consultiu i Assessor.
El Consell Consultiu i Assessor com a òrgan de participació social i política en la
gestió dels SCML’H tindrà la composició següent:
A. President/a del Consell.
B. Vocals:
- Un/a representant de cadascun dels grups polítics municipals
constituïts en el si de la Corporació Municipal.
- Deu membres dels que integren el Plenari del Consell de Ciutat de
l’Hospitalet.
- Tres professionals de reconegut prestigi en l’àmbit de la
comunicació.
C. Així mateix tindrà la condició de membre del Consell Consultiu i
Assessor, el Secretari del Consell, el qual actuarà amb veu i sense vot.
Article 10. Designació dels membres del Consell Consultiu i Assessor.
1. El procediment de constitució i renovació del Consell Consultiu i Assessor es
portarà a terme per acord de la Junta de Govern Local que concretarà la
composició del Consell a la vista dels nomenaments efectuats de conformitat amb
els apartats següents.
2. D’aquest acord es donarà compte al Ple municipal en la primera sessió que tingui
lloc.
3. La designació dels membres del Consell Consultiu i Assessor es portarà a terme
d’acord amb les determinacions següents:
a. Exercirà la presidència l’Alcalde/ssa o regidor/a que es determini a l’acord
de la Junta de Govern Local.
b. Els/les representants dels diferents grups polítics municipals seran
designats per mitjà d’escrit signat pel seu portaveu, sense que hagi
d’ostentar necessàriament la condició de regidor. Aquesta designació
podrà ser revocada amb els mateixos requisits que pel seu nomenament.
c. Els membres en representació del Consell de Ciutat seran designats per
acord del Plenari del Consell, entre aquells que no ostentin la condició de
regidors i la seva designació s’acreditarà per mitjà de certificat expedit per
la secretaria del Consell de Ciutat amb el vist i plau de la presidència.
d. Els professionals de reconegut prestigi seran designats a l’acord de la
Junta de Govern Local en atenció a la seva especial rellevància en l’àmbit
de la comunicació.
4. La durada del mandat del membres del Consell Consultiu i Assessor coincidirà
amb el mandat de la Corporació. No obstant això, els membres cessaran: per
renúncia pròpia, per defunció, per pèrdua del càrrec que va motivar el seu
nomenament o per revocació en els supòsits previstos en els apartats anteriors.
Pel cas de vacant durant el mandat es procedirà a efectuar nou nomenament del
càrrec vacant.
Article 11. La Secretaria del Consell Consultiu i Assessor
La Secretaria del Consell Consultiu i Assessor és l’òrgan unipersonal que aixecarà
acta de les sessions del Consell i portarà a terme aquelles altres que legalment li
corresponen de conformitat amb la legislació de procediment administratiu. La
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persona que desenvolupi el càrrec de Secretari/a del Consell serà el funcionari que
es designi per acord de la Junta de Govern Local.
Article 12. Funcions del Consell Consultiu i Assessor.
1. El Consell Consultiu i Assessor tindrà les funcions següents:
a) L’emissió de l’informe preceptiu a que es refereix l’article 33.2 de la Llei
22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya
b) La realització de les tasques consultives i assessores que li atribueixi el
contracte-programa.
c) La concreció de les condicions de l’ús dels diferents mitjans de
comunicació municipals per parts dels grups polítics constituïts en el si de
la corporació municipal.
d) L’elaboració dels informes i l’emissió de consultes que li pugui encarregar
el Ple municipal, l’Alcaldia o els òrgans de direcció de l’ens gestor, si
s’escau.
e) La resta de funcions informatives o consultives que estableixi el present
reglament.
2. Els informes i les consultes hauran de ser emesos en el termini que confereixi
l’òrgan que els encarregui i si no estableix termini, s’emetran com a màxim en 30
dies. En el cas de manca d’informe o consulta en el termini conferit s’entendran
emesos de forma favorable.
3. Els informes i les consultes que emeti el Consell Consultiu i Assessor no tindran
caràcter vinculant, si bé els acords que s’apartin d’ells hauran de ser degudament
motivats.
Article 13. Règim de funcionament del Consell Consultiu i Assessor.
1. El Consell Consultiu i Assessor es reunirà almenys una vegada a l'any i sempre
que sigui necessari per, al correcte exercici de les seves funcions, a iniciativa de la
seva Presidència o a petició com a mínim d'una tercera part dels seus membres.
2. La convocatòria de les sessions s’efectuarà per la Presidència la qual determinarà
l’ordre del dia de la sessió. Es farà per escrit i contindrà l’hora i el lloc de celebració
de la sessió, i els punts de l’ordre del dia. A ella s’adjuntarà la informació sobre els
temes a debatre i la documentació estarà a disposició dels membres del Consell des
de la data de la convocatòria, a la Secretaria del Consell.
3. Les convocatòries seran notificades per la Secretaria a tots els membres amb una
antelació mínima de 5 dies hàbils, llevat les sessions convocades amb caràcter
d’urgència. Les sessions urgents només requeriran que siguin convocades amb
antelació suficient per garantir la recepció de la convocatòria i la ratificació de la
urgència per majoria absoluta dels assistents a l’inici de la sessió. Es promourà la
utilització telemàtica de les notificacions, garantint en tot cas que la mateixa arribi a la
totalitat de membres del Consell.
4. El Consell Consultiu i Assessor quedarà vàlidament constituït en primera
convocatòria amb l’assistència de la Presidència i de la Secretaria i la meitat dels
seus membres. Cas que no s’assoleixi aquest quòrum de celebració, aquesta tindrà
lloc en segona convocatòria 30 minuts més tard i restarà vàlidament constituïda si hi
són presents el/la President/a, el/la Secretari/a més un terç com a mínim del numero
legal dels seus membres.
5. La condició de membre del Consell és personal, no obstant això, es podrà delegar
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en un altre membre del mateix Consell l’assistència a les sessions d’aquest. La
delegació comportarà la delegació de la facultat de votar i s’acreditarà per mitjà
d’escrit signat pel membre delegant en el qual es farà constar el membre en qui
delega.
6. Correspon a la Presidència, convocar i presidir les sessions, moderar i dirigir els
debats, així com prendre les decisions que estimi convenients per a la bona marxa de
les sessions, fins i tot la seva suspensió per causa justificada.
7. Els acords del Consell Consultiu i Assessor s'adoptaran per majoria simple. En cas
d'empat, el vot de la Presidència tindrà caràcter diriment. Els membres del Consell
Consultiu i Assessor, en el decurs de la sessió i abans de la votació podran formular
esmenes i vots particulars motivats.
8. De les sessions del Consell Consultiu i Assessor s’estendran les corresponents
actes, que seran subscrites pel President/a i el Secretari/a.
9. En allò no previst en el present Reglament, o en la normativa interna que s'aprovi,
si escau, s'estarà a allò que s’estableix el vigent reglament orgànic de participació
ciutadana per a la celebració de la sessions del Consell de Ciutat i la resta de
legislació aplicable.
CAPITOL III DEL CONSELL EXECUTIU I DE PROGRAMACIÓ
Article 14. Responsables de la gestió dels SCML’H.
Es consideren màxims responsables dels SCML’H, el Consell Executiu i de
Programació i la Direcció executiva dels SCML’H.
Article 15. La Presidència del Consell Executiu i de Programació
La Presidència del Consell Executiu i de programació és l’òrgan unipersonal que
representa al Consell en el seu àmbit de projecció social.
Article 16. Composició del Consell Executiu i de Programació.
1.-La composició del Consell Executiu i de Programació és la següent:
A. President/a del Consell
B. Vocals:
• Un professional de reconegut prestigi a proposta de cadascun dels
grups polítics municipals constituïts en el si de la Corporació
Municipal, designats en escrit del seu portaveu.
• Tres professionals en l’àmbit de la comunicació.
• El/la Director/a dels mitjans de comunicació municipals.
• Un/a tècnic/a del departament de comunicació de l’Ajuntament.
C. Així mateix tindrà la condició de membre del Consell Executiu i de
Programació, el/la Secretari/a del Consell, el qual actuarà amb veu i
sense vot. La Secretaria del Consell Executiu i de Programació
correspondrà al mateix funcionari que ostenti la Secretaria del Consell
Consultiu i Assessor.
Article 17. Nomenament del Consell Executiu i de Programació.
1. La candidatura de composició del Consell Executiu i de Programació
confeccionada per l’alcaldia o regidoria delegada, d’acord amb les
determinacions de l’article anterior serà elevada al Consell Consultiu i

…/…

14

Assessor per tal que en el termini màxim de 30 dies procedeixi a emetre
l’informe preceptiu que preveu l’art. 33.2 de la Llei 22/2005, de 29 de
desembre, de Comunicació Audiovisual de Catalunya, en el qual s’avaluarà la
capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels candidats.
2. En el supòsit que el Consell Consultiu i Assessor informi, de manera motivada,
negativament algun dels candidats retornarà la proposta a l’alcaldia per tal
que es reformuli la candidatura. L’alcaldia substituirà el candidat informat
desfavorablement i tornarà a remetre al Consell Consultiu i Assessor la
proposta reformulada.
3. Cas que no s’obtingui informe favorable a aquesta nova proposta, l’alcaldia
elevarà al Ple Municipal la proposta de nomenament amb l’informe
desfavorable.
4. El Ple resoldrà sobre el nomenament, essent necessari la seva aprovació amb
el vot favorable dels 2/3 del número legal de membres de la corporació. Cas
que la proposta de nomenament s’aprovi amb un quòrum inferior als 2/3,
l’alcaldia remetrà l’expedient al Consell de l’Audiovisual de Catalunya per tal
que realitzi una proposta al Ple.
Article 18. Durada del mandat dels membres del Consell Executiu i de
Programació i causes de cessament.
1. La durada del mandat dels càrrecs dels membres del Consell Executiu i de
Programació serà de un màxim de 4 anys, sense que en cap cas excedeixi del
mandat de la Corporació que el va nomenar. Els membres podran ser
reelegits per nous mandats sense que la permanència continuada en el càrrec
pugui superar els 10 anys. No obstant això el Director de Mitjans de
Comunicació es regirà per la normativa específica regulada en el present
reglament.
2. Són causes de cessament en la condició de membres del Consell Executiu i
de Programació:
a. La renúncia expressa.
b. El transcurs del temps per al qual foren nomenats.
c. Mort o incapacitat legal sobrevinguda.
d. Incompatibilitat sobrevinguda.
e. Inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics.
f. Condemna ferma per delicte.
g. Incompliment manifest de les seves funcions, apreciat pels 2/3 del
Consell Executiu i de Programació. Aquest elevarà al Ple municipal la
proposta de cessament, l’aprovació de la qual exigeix una majoria de
2/3.
h. Revocació pel ple, amb el quòrum de 2/3 del número legal dels seus
membres, amb el mateix procediment que per al nomenament.
i. Cessament en el càrrec pel qual va ser nomenat membre del Consell
Executiu i de Programació.
Article 19. Estatut personal dels membres del Consell Executiu i de
Programació.
1. Els membres del Consell Executiu i de Programació no tenen dedicació
exclusiva ni perceben cap retribució econòmica per aquesta funció, exercint
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2.
3.

4.

5.

6.

les seves funcions amb total autonomia orgànica i funcional per tal de garantir
la seva plena independència i neutralitat. No perceben dietes per assistència a
sessions, llevat que el ple ho acordi amb la majoria de 2/3.
La condició de membre del Consell Executiu i de Programació està sotmesa al
règim d’incompatibilitats i prohibicions establert a l’ordenament legal vigent.
Els membres del Consell Executiu i de Programació de l’entitat gestora no
poden tenir interessos en empreses audiovisuals, quan els mateixos siguin
susceptibles d’entrar en col·lisió o de generar per al membre afectat un
conflicte d’interessos amb les activitats de l’entitat gestora.
Els membres del Consell Executiu i de Programació han de complir amb els
deures de diligent administració, fidelitat, lleialtat i de confidencialitat. El deure
de guardar secret o reserva es manté també després que el conseller/a hagi
cessat en el càrrec.
Han d’atendre molt especialment els deures de confidencialitat de les
informacions obtingudes en l’exercici de les seves funcions i el de lleialtat a
l’entitat gestora i no poden utilitzar el nom de l’entitat gestora ni invocar la
seva condició de membre del Consell Executiu i de Programació per a la
realització d’operacions per compte propi o de persones a ells vinculades. Els
consellers han de comunicar al Consell Executiu i de Programació qualsevol
situació de conflicte d’interès que poguessin tenir amb l’entitat gestora. El
conflicte d’interessos serà apreciat i resolt per acord del propi Consell
Executiu i de Programació.
Serà requisit per a la presa de possessió del càrrec que els membres formulin
declaració de no trobar-se en cap causa d’incompatibilitat o inelegibilitat

Article 20. Competències del Consell Executiu i de Programació.
Corresponen al Consell Executiu i de Programació les funcions següents:
a) Definir la política estratègica i de recursos materials i humans que es consideri
oportuna per al desenvolupament de les activitats pròpies de l’entitat gestora,
dins dels límits pressupostaris fixats al contracte programa.
b) Establir les directrius adients perquè els continguts es compleixin i realitzin les
obligacions i els principis inclosos a la normativa vigent aplicable i, en
particular, a la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual
de Catalunya.
c) Vetllar perquè els continguts s’adeqüin a les missions de servei públic d’acord
amb el contracte programa i el decàleg de les bones pràctiques de la
comunicació local pública.
d) Debatre i elevar al Ple municipal la proposta de contracte programa que
elabori la Direcció dels Mitjans de Comunicació Locals, inclosa la seva
Memòria econòmica. La proposta s’elevarà amb una anticipació mínima de 6
mesos abans de la finalització de la vigència del contracte programa en curs.
La durada del contracte programa serà d’un màxim de 4 anys. En relació als
mitjans de comunicació audiovisual la proposta s’ha de sotmetre a informació
pública en la forma legalment prevista i a l’informe preceptiu del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya. El contracte programa vigent podrà, de manera
motivada, ser objecte de revisió pel mateix procediment que l’exigit per a la
seva aprovació.
e) Aprovar les directrius sobre publicitat als mitjans de difusió gestionats per
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l’entitat gestora.
f) Vetllar pel compliment del contracte programa.
g) Conèixer i resoldre, en darrera instància, els conflictes que es plantegin en
relació al dret de rectificació segons estableixi la legislació vigent.
h) Impulsar la participació ciutadana a través de la participació del teixit
associatiu i social, així com també de la ciutadania en general a tots els
mitjans de comunicació.
Article 21. Funcions de la Presidència del Consell Executiu i de Programació.
La Presidència del Consell Executiu i de Programació té encomanades les funcions
reconegudes per la normativa vigent, així com les següents:
a) Representar el Consell Executiu i de Programació.
b) Realitzar la convocatòria de les sessions, ordinàries i extraordinàries i fixar-ne
l’ordre del dia.
c) Presidir les sessions.
d) Moderar el desenvolupament dels debats, suspendre’ls per causes justificades i
aixecar les sessions.
e) Dirimir els casos d’empat amb el vot de qualitat.
Article 22. Funcionament del Consell Executiu i de Programació.
El Consell Executiu i de Programació es reuneix en sessió ordinària una vegada cada
6 mesos i també en sessió extraordinària a convocatòria del President/a o a iniciativa
d’ 1/3 dels seus membres.
El Consell Executiu i de Programació es considera vàlidament constituït quan
assisteixin la Presidència i la Secretària i hi siguin presents o representats, la meitat
dels seus membres. La representació d’un membre del Consell Executiu i de
Programació es podrà atorgar únicament en favor d’un altre membre del Consell
Executiu i de Programació i comporta la facultat de votar per representació.
Els acords del Consell Executiu i de Programació s’adopten per majoria simple dels
membres presents o representats.
CAPÍTOL IV DE LA DIRECCIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS
I EL CONSELL DE REDACCIÓ.
Article 23. De la direcció dels mitjans de comunicació municipals.
El/la Director/a encapçala l’organització executiva i desenvolupa les seves funcions
amb respecte a les decisions adoptades per l’ens titular del servei i els òrgans de
participació i control dels mitjans de comunicació. En particular, correspon al/a la
Director/a executar el contracte programa, una vegada aprovat pel Ple municipal,
adoptant les mesures necessàries per al seu íntegre compliment.
Article 24. Nomenament del/de la Director/a dels mitjans de comunicació
municipals
1. El/la Director/a serà nomenat/da pel Ple pel procediment recollit en aquest
reglament per al nomenament del Consell Executiu i de Programació. La seva
designació determinarà la duració del seu nomenament , i serà confirmat o
revocat amb motiu de la renovació total del Consell Executiu i de Programació,
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podent ser renovat en el càrrec sense limitació temporal.
2. No obstant això, podrà ser revocat del seu càrrec, en qualsevol moment, per
acord del Ple municipal adoptat amb el quòrum de la majoria de 2/3 del número
legal de membres de la Corporació.
3. El/la Director/a tindrà la condició de personal d’alta direcció i s’integrarà en la
plantilla de personal de l’Ajuntament o de l’òrgan que gestioni per compte
d’aquest els mitjans de comunicació municipals.
Article 25. Funcions del/la Director/a.
1. El/la Director/a portarà la direcció executiva, organització i coordinació dels
SCML’H adoptant o proposant les mesures necessàries.
2. Són funcions del/de la Director/a dels SCML’H les següents:
a) Executar el contracte programa d’acord amb les directrius emanades del
Consell Executiu i de Programació i de l’òrgan d’administració de l’ens gestor
dels mitjans.
b) Proposar les línies editorials dels mitjans. Planificar i donar confirmat als
continguts de la programació dels mitjans audiovisuals i de la resta inclosos
en el contracte programa.
c) Proposar les graelles de programació de les temporades seguint els criteris
del contracte programa, així com també de programacions especial.
d) Proposar nous programes, edicions especials i , suplements dels mitjans
audiovisuals i de la resta inclosos en el contracte programa.
e) Coordinar la relació entre els mitjans de comunicació i la redacció única
davant el flux de informació.
f) Convocar i coordinar les reunions del Consell de Redacció.
g) Coordinar les resolucions de l’òrgan d’administració de l’ens gestor i realitzar
els informes requerits en matèria pressupostària, de personal, de contractes
de serveis...etc.
h) Assistir i informar a l’òrgan d’administració de la programació o canvis en els
mitjans o quan aquest ho sol·liciti i presentar la memòria anual de tots els
mitjans.
i) Portar a terme les tasques de gestió necessàries per al correcte funcionament
dels mitjans de comunicació municipals inclosos en el contracte programa.
j) Coordinar les relacions amb la xarxa de Televisions Locals, Consell de
l’Audiovisual de Catalunya i altres entitats relacionades.
Article 26. Del Consell de Redacció.
El Consell de Redacció és la comissió encarregada de concretar els continguts dels
diferents mitjans de comunicació municipals en el seu funcionament ordinari, sempre
tenint en compte les directrius fixades en el contracte programa i les determinades pel
Consell Executiu i de Programació i la Direcció dels mitjans.
Article 27. Membres del Consell de Redacció.
El Consell de Redacció dels mitjans està presidit pel/ per la director/a dels mitjans de
comunicació locals i està integrat pels coordinadors de cada un dels mitjans, la
persona responsable de telecomunicacions i un/a treballador/a d’entre els/les
redactors/es dels mitjans de comunicació municipals, escollit/da per aquests.
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Article 28. Règim de funcionament del Consell de Redacció.
Es reuneix de manera ordinària amb periodicitat setmanal en la data i hora que acordi
el propi Consell de Redacció i, en qualsevol cas, quan es així es consideri convenient
a convocatòria de la direcció dels SCML’H.
Article 29. Funcions del Consell de Redacció.
Correspon al Consell de redacció coordinar els continguts dels diferents informatius,
programes i publicacions.
TITOL IV. FINANÇAMENT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS
Article 30. Finançament.
El SCML’H es financen amb les aportacions del pressupost municipal, els rendiments
que obtinguin per l’explotació dels serveis, els ingressos que provinguin del mercat
publicitari, així com per qualsevol altres ingressos que siguin procedents d’acord amb
la normativa vigent.
La gestió del servei per qualsevol forma de gestió directa, diferent a la gestió pel propi
ajuntament, requerirà la subscripció del corresponent contracte programa el qual
definirà el marc de relacions recíproques entre el ens gestor i l’Ajuntament amb la
finalitat de garantir l’autonomia de la gestió directa i el finançament estable dels
serveis, regulant d’acord amb la naturalesa i objectius del servei i en el marc d’aquest
reglament, la provisió dels fons necessaris per l’adequada prestació.
Disposició Transitòria.
1. En el termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’entrada en vigor del present
reglament, els òrgans competents iniciaran els procediments per al nomenament
dels òrgans que se’n regulen.
2. El contracte programa haurà de ser presentat a l’aprovació del ple municipal
abans que finalitzi l’exercici de 2014.
Disposició Final
El present reglament iniciarà la seva vigència el dia següent a la publicació del seu
text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la publicació de la
ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La publicació s’efectuarà
un cop hagi tingut lloc l’aprovació definitiva i el posterior termini de 15 dies hàbils,
previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
SEGON.- Sotmetre el reglament a informació pública per termini de 30 dies hàbils
mitjançant la publicació de l'anunci corresponent, al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d'anuncis de la Corporació als efectes que
durant el aquest termini d’exposició pública es puguin presentar al·legacions i/o
suggeriments. Així mateix l'aprovació inicial del reglament es publicarà a un diari dels
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de major circulació de la província i a la pàgina web municipal.
TERCER.- Pel cas que durant el termini d'exposició pública no es formulin
suggeriments ni al·legacions, el reglament s’entendrà aprovat definitivament sense
necessitat de nou acord. En aquest supòsit es procedirà a fer pública l'aprovació
definitiva del reglament i es donarà compte a la Subdelegació del Govern a Barcelona
i a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya als efectes previstos a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; i transcorregut el termini de 15 dies
hàbils des d’aquesta comunicació, de conformitat amb el que determina l’art. 70.2 de
la Llei 7/1985, es procedirà a la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província, al tauler d'anuncis de la Corporació, i es trametrà ressenya al Diari Oficial
de la Generalitat que faci referència al BOP en el qual hagi estat publicat el text
íntegre.
QUART.- Facultar a l’Alcaldia Presidència i a la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda
i Recursos generals per tal que, de manera indistinta, adoptin els actes necessaris
per a l’execució d’aquesta acord.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 2.PER DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA
INTERVENCIÓ GENERAL EN APLICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE
DATA 29-01-2013 REFERIT AL “PLA D’AUDITORIES I ACTUACIONS DE
CONTROL FINANCER PER L’ANY 2013, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012”.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Atès que l’article 213 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) disposa que la funció de control intern
s’efectuarà en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer
i funció de control d’eficàcia i que així mateix l’article 220 i 221 de l’esmentat cos
legal, regulen allò que s’entén per control financer i control d’eficàcia.
Atès que l’Ajuntament Ple en data 19/09/1997, aprovà l’anomenada “Instrucción
desarrollando el régimen de control interno”, en l’àmbit d’aquesta Administració
municipal i que la seva Regla 33.1 a) estableix que queden sotmesos a control
financer les societats privades municipals i que la Regla 33.1.b) estableix que també
quedaran sotmesos a aquest control financer les persones o entitats que rebin
subvencions a càrrec dels pressupostos municipals.
Atès que la disposició addicional 1a. i 2a. de les bases d’execució dels pressupostos
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generals d’aquesta Administració regulen els ens i persones sotmeses a control
financer no permanent, en aplicació d’allò que disposa la Regla 33.2 de la
“Instrucción que desarrolla el régimen de control interno” en l’àmbit d’aquest
Ajuntament.
Atès que els serveis dependents d’aquesta Intervenció General han portat a terme
durant l’exercici 2013, referits a l’exercici 2012, actuacions de control financer sobre
les societats privades municipals amb capital totalment local, sobre les concessions
administratives atorgades per aquesta Administració a terceres persones, sobre els
ens o persones que actuen mitjançant gestió interessada en els serveis municipals,
així com sobre els ens o persones que han rebut subvencions a càrrec dels
pressupostos d’aquesta Administració.
Vist l’article 220 de la LRHL i Regles 33 i 37.2 així com les concordants amb les
mateixes de la “Instrucción desarrollando el régimen de control interno” per a aquesta
Administració, aprovat pel Plenari en data 19/09/1997, així com les disposicions
addicionals que conté les bases d’execució dels pressupostos per a l’exercici 2013.
Vist l’informe de la Intervenció General referent al resultat d’actuacions de control
financer del Pla d’auditories i d’actuacions de control financer de l’any 2013
corresponents a l’exercici 2012 (Informe núm. 19/2013), fins al 9 de setembre de
2013.
Vist l’informe de la Intervenció General(Informe núm. 1/2014), complementari de
l’informe núm. 19/2013, amb el que es donen per finalitzades les actuacions del Pla
d’Auditories i d’actuacions de control financer executats a l’exercici 2013, referides als
estats i comptes anuals a 31-12-2012.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentats dels informes efectuats per la Intervenció
General d’aquesta Administració durant l’any 2013, corresponents a l’exercici 2012,
en aplicació de l’acord del Ple municipal de data 29/01/2013, referit al “Pla
d’auditories i actuacions de control financer per a l’any 2013”, que obren a l’expedient
de la seva raó i que es reflecteixen a continuació :
1. Informes de control financer de les Societats privades de capital íntegrament
municipal.
•

Informe 9/2013, de control financer de la societat “L’H 2010 Societat Privada
Municipal, S.A”, referit als estats i comptes anuals tancats a 31/12/2012, de 13
de maig de 2013, que van ser auditats per l’empresa Pleta Auditores, S.A.

•

Informe 8/2013, de control financer de la Societat Privada Municipal “La
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Farga” Gestió d’equipaments municipals (SPM), referit als estats i comptes
anuals tancats a 31/12/2012, de 30 d’abril de 2013, auditats per Uniaudit
Oliver Camps Auditoria Consultoria.
2. Informe 14/2013, de control financer de la Fundació Privada Arranz Bravo, referit
als estats i comptes anuals tancats a 31/12/2012, revisats per l’auditor coadjuvant
de la Intervenció General KPMG Auditores S.L.
3. Informes de control financer, acompanyant les revisions limitades del compte
d’explotació fetes per auditors inscrits al Registre Oficial d’auditors de Comptes
del Ministerio de Economía y Hacienda de les gestions interessades i
concessions administratives següents:
•
•
•
•
•

Complex Esportiu L'Hospitalet Nord.
Informe equilibri financer 1999-2012. Complex Esportiu l’Hospitalet Nord.
Poliesportiu Santa Eulalia i Pista Gasòmetre.
Poliesportiu Municipal Bellvitge.
Poliesportiu Municipal Fum d'Estampa.

4. Informes de control financer acompanyant dels treballs d’auditoria externa fets per
auditors inscrits al Registre Oficial d’Auditors de Comptes del Ministerio de
Economía y Hacienda de les societats privades municipals de capital totalment
local:
•

La Farga Gestió d'Equipaments Municipals SPM
• Poliesportiu Municipal del Centre.
• Poliesportiu Municipal Sant Feliu.
• Piscines Municipals de l’Hospitalet.

5. Altres treballs d’auditoria:
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisió limitada del compte d’explotació del Conveni de Serveis Integrals
d’Atenció Domiciliaria amb el Consorci Sanitari Integral.
Auditories de compliment de la concessió administrativa de l’Escola
bressol “Casa dels Arbres.”
Auditories de compliment de la concessió administrativa de l’Escola
bressol “Casa del Molí.”
Auditories de compliment de la concessió administrativa de l’Escola
bressol “Casa dels Contes”
Auditories de compliment de l’Escola bressol municipal “Casa del Parc”.
Auditories de compliment de la concessió administrativa de l’Escola
bressol “Casa de les Flors”.
Auditoria de compliment de la concessió administrativa de l’Escola bressol
“Casa de la Muntanya”.
Informe dels procediments de control intern i de gestió i recaptació dels
preus públics del Teatre Joventut i de l’Auditori Barradas.
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•
•
•
•

Auditoria de procediments. Avaluació de les millores de la gestió dels
consums.
Auditoria de procediments. Servei de l’Oficina Local de l’Habitatge.
Auditoria de procediments. Avaluació de les millores de la gestió de les
factures
Verificació dels pendents de recaptació dels exercicis 2006-2009, en
relació amb la possible prescripció.

6. Auditories previstes en els contractes de serveis:
Entitat
Revisió limitada del compte de pèrdues i
guanys del Centre municipal de Tenis de
l’Hospitalet.
Informe d’auditoria dels comptes anuals dels
Serveis Funeraris L’Hospitalet-Baix Llobregat
S.L.
Revisions limitades del compte d’explotació de
la concessió administrativa de l’escola bressol
Municipal Casa dels Arbres

Auditor
Gm Auditors, S.L.

Grupo L&L Auditores Asesores
Fiscales-Consultores

Audiaxis Auditor SRL (Període
gener-agost)
Mazars Auditores SLP (Període
setembre-desembre)
Revisions limitades del compte d’explotació de Audiaxis Auditor SRL
la concessió administrativa Escola bressol
Municipal Casa del Molí.
Revisions limitades del compte d’explotació de Pleta Auditores-Consultores
la concessió administrativa Escola bressol (Període gener-agost)
Municipal Casa del Parc.
Gabinet Tècnic d’Auditoria i
Consultoria
S.A.
(Període
setembre-desembre)
Revisions limitades del compte d’explotació de Faura-Casas
Auditores
la concessió administrativa Escola bressol Consultores S.L. (Període generMunicipal Casa dels Contes
agost)
Gabinet Tècnic d’Auditoria i
Consultoria
S.a.
(Període
setembre-desembre)
Revisions limitades del compte d’explotació de Gabinet tècnic d’Auditoria i
la concessió administrativa Escola bressol Consultoria S.A.
Municipal Casa de les Flors
Revisió limitada del compte d’explotació de la Gabinet tècnic d’Auditoria i
concessió administrativa Escola bressol Consultoria S.A.
Municipal Casa de la Muntanya
Auditoria dels comptes anuals de la Gestió del NT Auditors consultors S.L.
Poliesportiu municipal les Planes.

7.

Informes sobre control financer de verificacions de subvencions europees.
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•

Verificació de les despeses del contracte de subvenció entre l’ajuntament
de l’Hospitalet i l’Oficina de Cooperació de la Unió Europea (Europe Aid)
“Ajudes
exteriors
de
la
Comunitat
Europea”
DCIALA/19.09.01/0819757/161.106 URB-A L’III-45, destinat a l’execució de
l’acció denominada “Desenvolupament Local i emigració en
Latinoamèrica-EMIDEL”.

•

Informes de verificació sobre les actuacions de preparació, execució,
seguiment i control de les obligacions i responsabilitats de l’ajuntament de
l’Hospitalet, en qualitat d’organisme intermig, davant la Comissió Europea i
la Subdirecció General de Fons Comunitaris del Ministeri d’Economia i
Hisenda, de les actuacions incloses en l’Eix 2 “Medi ambient i
desenvolupament sostenible” i Eix 5 “Assistència Tècnica”, del programa
operatiu Fons de Cohesió-Feder 2007/2012.

•

Informe de verificació del seguiment de les obligacions de l’Ajuntament de
l’Hospitalet com a organisme intermedi en el programa URBAN GORNAL
Eix-4 Programa operatiu FEDER Catalunya.

8. Certificacions auditores, emeses per auditors inscrits al Registre Oficial d’Auditors
de Comptes del Ministerio de Economía y Hacienda, de l’aplicació de les
subvencions atorgades per l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a l’exercici
2012, superiors a 600 euros.
SEGON.- Els resultats dels control financers esmentats a l’acord anterior, consten al
propi expedient que es tramita.
TERCER.-Traslladi’s els presents acord als Tinents d’Alcalde de les àrees
administratives escaients, als efectes del seu coneixement i comunicació posterior als
concessionaris administratius i als perceptors de subvencions municipals.

DICTAMEN 3.PER DONAR COMPTE DEL PLA D’AUDITORIES
ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER PER A L’ANY 2014, EXERCICI 2013.

I

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

Atès que l’article 213 del Text Refós de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals (LHRL), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004
de 5 de març assenyala que la funció de control intern s’efectuarà en la seva triple
accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control
d’eficàcia, definint-se aquests conceptes a l’article 220 i 221 de l’ esmentat cos legal.
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Atès que l’Ajuntament Ple, en data 19/09/1997, aprovà l’anomenada “Instrucción
desarrollando el régimen de control interno”, en l’àmbit d’aquesta Administració
municipal, i que la Regla 33.2 estableix que els plans de control financer s’hauran
d’incloure anualment en les bases d’execució dels pressupostos generals i en aquest
sentit ho recullen les D.A. 1a. i 2a. de les bases d’execució del pressupostos
generals per a l’any 2013.
Atès que els serveis de la Intervenció General es duran a terme les actuacions
administratives que conformen l’ anomenat “Pla d’ auditories i actuacions de control
financer de l’any 2014” i així mateix les societats privades municipals de capital
totalment local, han comunicat a aquesta Intervenció General la designació d’auditors
de comptes, inscrits al Registre Oficial d’ Auditors de Comptes del Ministeri
d’Economia i Hisenda, que hauran d’actuar en els comptes anuals tancats a
31/12/2013 i que, així mateix, els concessionaris dels serveis administratius han
acomplert el mateix tràmit.
Atès que pels serveis de la Intervenció General, per falta de mitjans, es duran a terme
els tràmits administratius amb objecte de procedir a la contractació d’auditors externs
inscrits en el Registre Oficial d’ Auditors de Comptes del Ministeri d’Economia i
Hisenda, que actuaran com a coadjuvants de la Intervenció General, tant per portar a
terme els informes de control financer pels quals s’evidenciï la correcta o incorrecta
aplicació de les subvencions que, superiors a 600 euros, s’han atorgat amb càrrec als
pressupostos de l’exercici 2013, com per la realització de les revisions limitades dels
contractes de serveis de gestió indirecta i altres treballs d’auditoria referits al 31 de
desembre de 2013.
Vist l’article 213 en relació a l’article 220 del Text Refós de la LRHL, la Regla 33.2 i
concordants de la “Instrucción desarrollando el régimen de control interno”, d’aquesta
Administració, així com les D.A. 1a. i 2a. de les bases d’execució dels pressupostos
generals de l’any 2013.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.-DONAR-SE PER ASSABENTATS del “Pla d’auditories i actuacions de
control financer per a l’any 2014”, a efectuar sota la direcció de la Viceintervenció
General que es detallen i en els expedients administratius de concessió de
subvencions, expressant-se tot seguit els auditors externs a actuar i el termini
d’execució dels informes i de les certificacions auditores a realitzar:
a) Societats privades municipals, de capital totalment local:
a.1.) Auditories de comptes anuals d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2011, d’ ú de
12 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’auditoria de comptes. Auditors
contractats per les societats.
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Entitat

Auditor

Termini
execució
La Farga Gestió d’ Equipaments Municipals, Oliver Camps, Auditors i 30/6/2014
S.A
consultors S.L.
a.2) Revisions limitades del compliment de les encomanes de gestió i altres treballs
d’auditoria.
Auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General
Entitat

Auditor

La Farga Gestió d’ Equipaments Municipals, S.A
Prestació i explotació de la gestió directa del A determinar
control dels estacionaments vigilats o amb
control horari (zona blava, zona verda i zona
groga)
Gestió directa del servei de retirada de vehicles A determinar
de la via pública mitjançant grua- automòbil.
Gestió directa del Servei de Torre Barrina
A determinar
Altres treballs de verificació a determinar
A determinar
Entitat

Termini
execució
30/6/2014

30/6/2014
30/6/2014

Auditor

Societat L-H 2010, SA, en liquidació
Revisió de la Liquidació
efectuada per la A determinar
Comissió liquidadora de la Societat L-H 2010,
SA, en Liquidació del període del 30.9.2013 al
31.12.2013

Termini
execució
30/3/2014

b) Persones o empreses adjudicatàries de la gestió indirecta de serveis.
b.1) Auditoria de comptes anuals i/o revisions limitades, Auditors a contractar pels
gestors d’acord amb els contractes.
Entitat
Complex
Esportiu
Tennis
l’Hospitalet
Serveis Funeraris de L’ Hospitalet
Escola bressol Casa dels Arbres.
Escola bressol Casa del Molí
Escola bressol casa dels Contes
Escola bressol Casa del Parc

Auditor
Gm Auditors, S.L.
M-Borso & Izuzquiza Auditores
Mazars
Audiaxis Auditor SRL.
Gabinet
tècnic
d’Auditoria
Consultoria
Gabinet
tècnic
d’Auditoria

Termini
execució
30/6/2014
30/6/2014
30/6/2014
30/6/2014
i 30/6/2014
i 30/6/2014
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Consultoria
Gabinet
Tècnic
d’Auditoria
Consultoria
Casa de
la Gabinet
Tècnic
d’Auditoria
Consultoria
Planes. Revisió NT Auditors consultors S.L.

Escola bressol Casa de les Flors

i 30/6/2014

Escola bressol
Muntanya
Poliesportiu les
limitada

i 30/6/2014
30/6/2014

b.2) Revisions limitades del compte d’explotació i altres treballs d’auditoria . Auditors
contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General
Concessions administratives
Entitat

Auditor

Termini
execució
30/6/2014

Revisió limitada compte explotació Cecili Tarruella Forné
complex Esportiu L'Hospitalet Nord
Informe equilibri financer 1999- Cecili Tarruella Forné
2013.

30/6/2014

Gestions interessades
Entitat

Auditor

Termini
execució
30/6/2014

Poliesportiu Santa Eulalia i Pista ACR Auditecnia
Gasòmetre
Poliesportiu Municipal Bellvitge
ACR Auditecnia
Poliesportiu Municipal Fum d'Estampa ACR Auditecnia
revisió limitada i compliment de la revisió
de la finalització contracte

30/6/2014
30/6/2014

c) Altres treballs d’auditoria.
Auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General
Revisions limitades i auditories de compliment.
Entitat

Auditor

Revisió limitada dels Serveis integrals Faura-Casas,
atenció domiciliaria.
Consultores SL.
Auditoria compliment Escola bressol Faura-Casas,
Casa dels Arbres
Consultores SL.
Auditoria compliment Escola bressol Faura-Casas,
Casa del Molí
Consultores SL.

Termini
execució
Auditores 30/6/2014
Auditores 30/6/2014
Auditores 30/6/2014
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Auditoria compliment Escola bressol
Casa dels Comptes.
Auditoria compliment Escola bressol
Casa del Parc.
Auditoria compliment Escola bressol
Casa de les Flors
Auditoria compliment Escola bressol
Casa de la Muntanya
Auditoria de compliment de la finalització
del contracte del Poliesportiu de les
Planes

Faura-Casas,
Consultores SL.
KPMG

Auditores 30/6/2014
30/6/2014

KPMG

30/6/2014

Faura-Casas,
Consultores SL.
A determinar

Auditores 30/6/2014
30/6/2014

d) Auditories de procediments i treballs de verificació.
Actualització de la situació i execució Pendent de determinar
dels convenis competencials dels anys
2009-2013
Procediments
de
contractació
de Pendent de determinar
l’exercici 2013 dels contractes
Altres
treballs
d’Auditoria
de Pendent de determinar
procediments a determinar

30/6/2014

30/6/2014

e) Auditoria fundacions privades municipals
Entitat

Auditor

Auditoria Financera de la Fundació KPMG
privada municipal Arranz Bravo

Termini
execució
30/6/2014

f) Actuacions de preparació, execució, seguiment i control de les obligacions i
responsabilitats de l’Ajuntament de l’Hospitalet de les subvencions rebudes de
Fons Europeus.
Subvenció

Auditor

Termini
execució
Fons de Cohesió-Feder 2007-2013
Faura-Casas,
Auditores Segons
Consultores SL.
normativa
Urban Gornal. Eix 4. Feder
Cecili
Tarruella
Forné, Segons
Auditor
normativa
Desenvolupament Local i Emigració a Bové Montero y Asociados
Segons
Llatinoamerica. EMIDEL
normativa

g) Certificacions auditores de les subvencions rebudes per persones o
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empreses superiors a 600 euros amb càrrec al Pressupost Generals de
l’exercici 2013
El nombre de perceptors a revisar i per tant el nombre de certificacions auditores a
efectuar es determinarà en funció de les dades obtingudes del sistema de
comptabilitat general d’aquesta Administració.
Els auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General són:
Faura Casas, Auditores Consultores, SL, Cecili Tarruella Forné, Auditor, ACR
Auditecnia SL i Morenilla Consultores Auditores SLPU
SEGON.-Les actuacions de control financer que es puguin portar a terme per
subvencions atorgades a persones o empreses inferiors a 600 euros, es realitzaran
amb els serveis propis de la Intervenció General i en col·laboració amb els serveis
administratius d’aquest Ajuntament, essent la data límit d’actuacions la de 30/09/2014
TERCER.-Comuniqui’s els presents acords a la Intervenció General.

COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC I
COMISSIÓ PERMANENT 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
Si no hi ha inconvenient, afegiríem el següent bloc, que és també curt. D’acord, pel
posicionament, per part de Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya ens abstindrem del punt número 4, votarem en contra del 5
i a favor del número 6.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Gràcies, votem favorablement en el punt 4, amb aquest dictamen comencem el camí
per recuperar un edifici que és històric, que és emblemàtic per a la ciutat i, bé, a partir
d’aquí, doncs podrem recuperar amb el temps, un equipament important, un nou
equipament per a la ciutat, quan hi hagin possibilitats, però significa que amb aquest
dictamen, doncs l’edifici de Correus de la plaça del Repartidor estarà en condicions,
algun dia, de ser un equipament municipal.

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

SR. MONRÓS
Sí, el grup municipal de Convergència i Unió ens abstindrem del dictamen de la
mutació del Pla Especial, perdó, de la mutació de l’ús de l’equipament, entenem
que..., celebrem en principi, perquè des de febrer del 2011 que es va deixar d’utilitzar
l’oficina de Correus, teníem molt clar que mai tornarien, celebrem que es produeixi,
per part de l’equip de govern, aquest Pla Especial i estarem a l’espera que se li faci
un bon ús a aquest edifici el dia de demà i llavors ens posicionarem en el sentit d’un
vot depenent del que s’ubiqui en aquest lloc.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per a la resta de temes.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres en el sis votarem a favor i en el cinc, demanarem
la retirada d’aquest dictamen, en funció que hem vist l’informe que dóna l’auditor, el
Sr. Cecili Tarruella i Forné, en el qual manifesta unes irregularitats en la
documentació presentada pel Club Esportiu de l'Hospitalet, per fer efecte la
documentació necessària per donar la subvenció, l’ajut de 269.802 euros. La primera
part, l’auditor manifesta que, malgrat justificar l’import atorgat, la documentació
justificativa presentada per l’entitat, no cobreix el 100% del projecte subvencionat, és
a dir, presenten un projecte de 787.900 euros i presenta una documentació de
739.000 euros, més o menys, amb una diferència de 48.000 euros. Això és
assumible, això és assumible, perquè segons el criteri de l’àrea d’Esports, diu que
compleix el que és promoció de l’esport de categoria de base i representa a la ciutat
en la segona divisió, això i amb la normativa legal, és assumible.
El que ja és més difícil d’assumir és la segona part de l’informe de l’auditor, que diu
que part de la documentació justificativa per import de 104.055 euros, presentada per
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justificar el total del projecte d’activitats a realitzar durant la temporada 2011/2012, tot
i sent relativa a aquest període, ja va ser presentada per justificar la subvenció
rebuda al 2011, és a dir, que la documentació que presenta també va ser presentada
al 2011, la mateixa documentació serveix per les dues subvencions, escolti, això ho
trobem molt, molt irregular. A més diu que part de la documentació aportada podria
presentar una contingència en quant al compliment de les obligacions formals a què
està sotmesa segons la legislació laboral vigent, pel que fa a la seguretat social i
hisenda.
Després, a l’últim punt, manifesta que del llistat de factures aportat per la beneficiària,
es refereix al Club Esportiu de l'Hospitalet, per un total de 756.176, 37, no s’ha pogut
considerar com a despesa justificada un import de 10.894 euros, corresponent a l’IVA
deduïble de les factures presentades, ni tampoc un import de 5.897 euros
corresponent a les declaracions d’IVA del quart trimestre de 2011 i segon trimestre de
2012. És a dir, són punts tan greus, que jo considero que seria adient retirar aquest
dictamen i demanar a la entitat que justifiqués totes aquestes irregularitats. En cas
que l’equip de govern pensi que això no pot ser, votarem en contra.

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

SR. DEL RÍO
Sí, Sra. Alcaldessa. Nosaltres votarem a favor del dictamen número 4, creiem que és
positiu a aquest nou equipament donar-li un altre ús, el que es cregui més convenient
i que millori el barri i, per tant, felicitem aquest dictamen. I respecte al número 5 ens
abstindrem i també votarem a favor del següent, del dictamen número 6.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part del govern, Sr. Cristian Alcázar.

SR. ALCÁZAR
Sí, gràcies Alcaldessa, per fer uns aclariments als comentaris que feia el portaveu, en
aquest cas, de Convergència i Unió. Vaig punt per punt, una mica apuntant les quatre
coses que a vostè li sobten i que fa que demani que retirem aquest punt, que
evidentment no retirarem, perquè considerem que el punt es pot aprovar i que
compleix amb tots els requisits perquè sigui aprovada aquesta justificació, el criteri no
només polític, sinó també tècnic de la pròpia regidoria d’esports i joventut.
Respecte al tema del pressupost, de si cobreixen el 100% o no, des de fa dos
exercicis es demana a les entitats que reben subvencions en aquesta ciutat, que a

…/…

31

part de justificar l’import de la subvenció concedida, justifiquin també el 100% del seu
pressupost, evidentment els pressupostos són pressupostos i, com el propi nom
indica, doncs segurament és molt fàcil que no sempre o gairebé mai ningú compleixi
el 100% del pressupost que tenia previst, perquè hi ha ingressos que no es
consoliden i despeses que, per tant, no es fan perquè no hi ha els diners per poder
fer-ho. Per tant, això passa habitualment amb gairebé totes les entitats, ja hi ha el
procediment establert perquè les entitats facin les seves al·legacions i els seus
informes explicant els perquès, l’àrea d’Esports d’alguna manera certifica que això és
així i s’accepta la justificació.
Respecte del tema de factures del 2011, que ja havien estat utilitzades, com vostè
sap, això d’alguna manera el que està és justificant la subvenció de la temporada
2011-2012 i les factures que fan referència a la gestió, fan referència al moment en
què el Club encara ostentava la concessió demanial de la gestió de l’estadi i, per tant,
hi ha una part de factures que van cavalcades en dos exercicis, perquè són per
temporada, 2010-2011, 2011-2012 i, per tant, és normal que des de l’auditoria es
digui que s’han utilitzat factures que corresponien també a l’exercici anterior. Però, en
cap cas, és cap irregularitat en aquest aspecte.
Respecte del tema de la seguretat social, vostè sap que fa quatre dies que hem tingut
un debat aquí al Ple, sobre la situació de les entitats esportives respecte el tema de la
seguretat social i hisenda, i hem parlat de la injustícia que creiem que suposa que es
demani a les entitats que els monitoratges d’entrenadors, etc, hagin de cotitzar també
a la seguretat social igual que si fossin treballadors. De fet, s’està fent una
modificació, s’està proposant o s’ha proposat una modificació de la Llei, per intentar
que hi hagi un tipus específic o un règim específic, per aquesta figura del voluntariat
esportiu. I el que fa l’auditor d’alguna manera, és posar de manifest que és cert que
en aquests pagaments, doncs no hi ha aquesta retenció de seguretat social i que no
hi és ni en aquesta entitat, ni en cap altre de moment, fins que hi hagi una decisió
definitiva de la seguretat social al respecte d’això, per tant, l’auditor d’alguna manera
es cura en salut i diu, jo ja ho poso de manifest, això és així, però no vol dir que
s’estigui cometent cap irregularitat.
I respecte al tema de l’IVA i l’IRPF, això són despeses reals ja en les liquidacions del
Club d’IVA i d’IRPF que s’han pagat per operacions en les quals el Club cobra IVA i
paga IVA, fa la seva liquidació trimestral, el que està dient l’auditor, en tot cas, és que
a ell no li serveiX com a justificació de la subvenció, però està posant de manifest que
el Club compleix, perquè digui’m vostè quants clubs de segona B o de tercera o de
regional, fan liquidacions d’IVA i d’IRPF, digui’m vostè quants, per tant, el que està
posant de manifest és que paguen IVA i paguen IRPF, com no paga gairebé ningú en
aquest sector de les entitats i de les associacions. Per tant, escolti’m, que l’auditor diu
que això no serveix per justificar la subvenció segons els criteris de la Llei general de
subvencions que marca, doncs perfecte, però no vol dir que hi hagi cap irregularitat,
al contrari, estan pagant IVA i estan pagant IRPF, perfecte, “ojalá” tothom ho fes.
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SRA. ALCALDESSA
Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, un breu apunt, agraeixo al Sr. del Río la votació a favor del punt 4, tot i que no
correspon al meu àmbit, però sí un breu esment al Sr. Monrós, es va signar la
devolució per part de l’usuari, que en aquell cas era Correus, en el mes de novembre,
perquè fins aquell moment Correus tenia intenció de tornar a remodelar aquest
equipament. Prova d’això, és que van licitar les obres i quan van adjudicar, l’empresa
adjudicatària en aquell moment, doncs no va poder fer front i no van poder tirar
endavant aquestes obres. És a dir, no és que des del 2011 aquest equipament ja
sabia que Correus no tornaria, és que m’ha semblat interpretar això, aquest
equipament va ser al novembre de l’any passat, ja acabo, ja acabo, va ser al
novembre de l’any passat, doncs que la cessió que en aquell moment la tenia des de
temps immemorables Correus, va ser quan va procedir a la devolució a l’Ajuntament,
ja està, gràcies.

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

SR. MONRÓS
No Sra. Perea, no li donava la culpabilitat a l’Ajuntament, ni molt menys, el que deia
és que ja es veia venir que Correus finalment no retornaria a la seva situació que
tenia abans i, per tant, representa que hem perdut tres anys i per això celebro que ara
l’Ajuntament es posicioni en aquest tema i li doni un bon ús, però hem perdut tres
anys i la culpabilitat en tot cas o la situació depenia de Correus, però ja es veia venir
en l’esdevenir del temps que no tornarien allà.

SRA. ALCALDESSA
Bé, d’acord, jo crec que ha quedat aclarit. Passaríem ja a la segona part...

SRA. SECRETÀRIA
Una qüestió d’ordre, és que la petició de retirada s’ha de votar, perquè la votació sigui
definitiva.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, no es retira, per tant, hem sembla que el Sr. Pérez votaria en contra, ja ho ha
comentat.

SRA. SECRETÀRIA
I la votació de la retirada?

SRA. ALCALDESSA
S’han de posicionar sobre la retirada, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
No, no estem a favor que es retiri, hem votat en contra i ja està.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, per part d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SR. ESTEVE
En contra de la retirada.

SRA. ALCALDESSA
En contra de la retirada, el Partit Popular.

SR. DEL RÍO
En contra, la posició del Partit Popular ja està definida.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, doncs ja s’ha posat Convergència en contra del dictamen en tot cas. Molt bé,
passaríem ara a la segona part del Ple.
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COMISSIÓ PERMANENT D’ESPAI PÚBLIC
ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 4.PER APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL
PER A LA MUTACIÓ D’ÚS D’UN EQUIPAMENT UBICAT A LA PÇA.
REPARTIDOR, NÚM. 1 I 2.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 6 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que la Junta de Govern Local, en la sessió de 17 de setembre de 2013, va
aprovar inicialment el Pla Especial per a la mutació d’ús d’un equipament ubicat a la
plaça del Repartidor, núm. 1 i 2 de l’Hospitalet de Llobregat, sotmetent-lo a informació
pública pel termini d’un mes.
ATÈS que l’aprovació inicial va anunciar-se amb la publicació d’edictes en el Butlletí
Oficial de la Província de data 16 d’octubre de 2013; al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya nº 6479 de data 14 d’octubre de 2013; al diari “El Periódico de
Catalunya” en data 8 d’octubre de 2013, en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la
pàgina web municipal, obrint-se el termini d’un mes d’informació per a la formulació
d’al·legacions.
ATÈS que en data 2 d’octubre de 2013, es sol·licita informe a la Direcció General del
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, el qual és rebut en aquest
Ajuntament en data 31 d’octubre de 2013 i del que s’informa favorablement.
ATÈS que en data 3 d’octubre de 2013 es sol·licita informe al servei de Patrimoni
Cultural de l’Ajuntament de l’Hospitalet, el qual és rebut en data 11 d’octubre de 2013
i del que s’informa positivament.
ATÈS que la Vicesecretària General de l’Ajuntament, mitjançant certificació de data
19 de novembre de 2013, fa constar que no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions.
VIST l’informe emès per la Cap de servei de Gestió i Assessorament Jurídic de
l’Agència de Desenvolupament Urbà i el que disposa l’article 85 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme 1/2010, del 3 d’agost, en redacció donada per la Llei 3/2012, de 22
de febrer.
ATÈS que l’atribució per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional correspon al
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Ple Municipal, de conformitat amb l’article 123.1.i.2) de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el “quòrum” de la majoria simple, el
Pla Especial per a la mutació d’ús d’un equipament ubicat a la Plaça del Repartidor,
núm. 1 i 2 de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord per triplicat, amb
fotocòpia de l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Ordenació i Urbanisme
del Departament de Territori i Sostenibilitat da la Generalitat de Catalunya, per a la
seva aprovació definitiva.

COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEIS A LES PERSONES

REGIDORIA D'ESPORTS I JOVENTUT

DICTAMEN 5.PER ACCEPTAR LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER
L’ENTITAT “CENTRE D’ESPORTS L’HOSPITALET”, CORRESPONENT A LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACORD DE PLE DE 24 D’ABRIL DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 6 vots en contra 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:

VIST que per Acord de Ple de 24/04/2012 es va aprovar la concessió de la subvenció
següent:
Entitat

beneficiària:

CENTRE

D’ESPORTS

L’HOSPITALET

(NIF
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V08973364)
Import subvenció concedida: 269.802,00 euros
Activitat subvencionada: Temporada esportiva 2011/12
Cost total de l’activitat: 787.900,00 euros
Expedient: U050330/24
ATÈS que l’entitat beneficiària ha presentat a la Regidoria d’Esports i Joventut la
justificació de la subvenció, dintre del termini establert i adjuntant la documentació
exigida a les bases específiques d’aquesta convocatòria.
ATÈS que d’acord amb la documentació presentada, i segons consta a l’expedient,
per part de l’àrea gestora s’ha comprovat que la documentació aportada s’ajusta als
requisits formals exigits per la normativa aplicable, i que aquesta documentació
acredita la realització de l’activitat subvencionada tot i que s’ha produït un canvi en el
percentatge que representa la quantia de la subvenció sobre el pressupost del
projecte presentat que no altera essencialment els objectius pels quals es va concedir
la subvenció.
VISTA la proposta favorable emesa pel Cap de Servei d’Esports i Joventut el dia
12/12/2013.
VIST l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica el dia 18/12/2013.
VIST el règim i procediment de justificació de subvencions regulat als articles 30 a 33
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, articles 69 a
87 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions, i articles 28 i 29 de l’Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions publicada al BOPB del dia 10 de febrer de 2005.
VIST l’article 86 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que diu:
“Quan el beneficiari de la subvenció posi de manifest en la justificació que s’han
produït alteracions de les condiciones tingudes en compte per a la concessió de la
mateixa, que no alterin essencialment la naturalesa o objectius de la subvenció, que
haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució conforme a l’establert en
l’apartat 3.1 de l’article 17 de la Llei General de Subvencions, havent-se omès el
tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent
podrà acceptar la justificació presentada, sempre que tal acceptació no suposi danyar
drets de tercers”.
ATÈS que l’article 32 de la Llei general de subvencions estableix que serà l’òrgan
concedent qui comprovarà l’adequada justificació de la subvenció, així com la
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o
gaudi de la subvenció, òrgan que en el cas present va ser el Ple de l’ajuntament
d’acord amb el que estableixen les bases d’execució del pressupost per a l’exercici
2012, al seu article 23, per a imports superiors a 240.400,00 euros.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Esports i Joventut i amb el dictamen previ
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de la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les Persones,
ACORDA:
PRIMER.- ACCEPTAR la justificació presentada per l’entitat “CENTRE D’ESPORTS
L’HOSPITALET”, per un import de 739.385,23 €, corresponent a l’ajut econòmic
atorgat per Acord de Ple del dia 24/04/2012, per un import de 269.802,00 euros.
SEGON.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’entitat beneficiària, a l’àrea
gestora i/o territorial, a l’Habilitat de l’àrea, a la Intervenció General i a la Tresoreria
General.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 6.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. E.A.I.R. PER INFRACCIÓ A
LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS PER IMPORT TOTAL DE 150,00 EUROS. EX.
SA 46/13 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. 7978/2013, de 17 d’octubre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. E.A.I.R., (DNI XXXXXXXXXX) amb
domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per haver incorregut en el
supòsit d’infracció de portar un gos de raça potencialment perillosa deslligat per la via
pública.
VIST que l’esmentada resolució incoadora i la proposta de resolució adjunta, van ser
notificats en el domicili del Sr. Intriago Romero, en data 22 de octubre de 2013.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. Intriago Romero, dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 10 de desembre de 2013
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
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El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció de data 17/10/2013 imputada al Sr. E.A.I.R., mitjançant
resolució núm. 007878/2013.
SEGON.- RATIFICAR la proposta e resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 22 d’octubre de 2013 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter
greu i declarar al Sr. E.A.I.R., (DNI XXXXXXXXXXX) amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva
del procediment incoat a l’efecte.
QUART.- IMPOSAR al Sr. E.A.I.R. responsable de la comissió de la infracció que es
descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

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

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

DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 7.PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL
PERIODE 16/12/2013 A 31/12/2013 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 9918
AL 10323 I DE L’1/01/2014 A 16/01/2014 ELS NÚMEROS 1 AL 188.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
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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. 9918
de data 16 de desembre de 2013 al núm. 10323 de data 31 de desembre de 2013 i
del núm. 1 de data 1 de gener de 2014 al núm. 188 de data 16 de gener 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 8.JGL A LES SESSIONS NÚM. 47 I 48, DE 20 I 31 DE DESEMBRE I 1, 2 I 3 DE 7, 14
I 21 DE GENER DE 2014.
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 47 i 48 de 20 i 31 desembre de 2013
i 1, 2 i 3 de 7, 14 i 21 de gener de 2014, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

Per acord de la Junta de Portaveus en la sessió que ha tingut lloc el dia d’avui, es
debatran de manera conjunta les mocions següents:
•

Moció conjunta presentada pels grups municipals de CiU, ICV – EUiA, número 14
de l’ordre del dia ( U09/1638): “MOCIÓ DE SUPORT A LA “RESOLUCIÓ 479/X
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, PER LA QUAL S’ACORDA DE
PRESENTAR A LA MESA DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS LA PROPOSICIÓ
DE LLEI ORGÀNICA DE DELEGACIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE
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•

•

•
•

LA COMPETÈNCIA PER A AUTORITZAR, CONVOCAR I CELEBRAR UN
REFERÈNDUM SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA”.
Moció presentada pel
grup municipal PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA, número 15 de l’ordre del dia (U09/1631):”MOCIÓ INSTANT AL
DIÀLEG CATALUNYA-ESPANYA I A LA FEDERALITZACIÓ DE L’ESTAT
AUTONÒMIC MITJANÇANT UNA REFORMA CONSTITUCIONAL.”
Moció presentada pel grup municipal PARTIT POPULAR, número 16 de l’ordre
del dia (U09/1626):” MOCIÓN DE APOYO A LA DECISIÓN DEL GOBIERNO
CENTRAL DE NO PERMITIR LA CELEBRACIÓN DE UN REFERÉNDUM
ILEGAL DE AUTODETERMINACIÓN DE CATALUÑA.”
Moció presentada pel grup municipal PARTIT POPULAR, número 17 de l’ordre
del dia (U09/1632):”MOCIÓ DEMANANT QUE NO ES CEDEIXI EL PADRÒ
MUNICIPAL PER A FER CAP REFERÈNDUM IL·LEGAL.”
Moció presentada pel grup municipal PLATAFORMA PER CATALUNYA, número
26 de l’ordre del dia (U09/1644):”MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT NO
CEDEIXI EL PADRÓ MUNICIPAL NI COL·LABORI AMB MITJANS MATERIALS,
HUMANS NI TÈCNICS PER A LA REALITZACIÓ D’UNA CONSULTA IL·LEGAL.

En relació a aquestes mocions, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, en tot cas, avanço que hem mantingut una reunió de la Junta de Portaveus en la
qual s’ha decidit que com que hi ha cinc mocions que parlen pràcticament de la
mateixa qüestió, que és tot el tema territorial i el model territorial, hem conveniat que
agruparíem les mocions 14, 15, 16, 17 i 26 en un sol paquet i que tindrien 10 minuts
de temps cadascun dels proposants de les diferents mocions per a la seva
presentació. Comença Plataforma per Catalunya per a la moció número 26.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, nosotros haremos un posicionamiento global de todas las mociones, ya que se
refieren al mismo tema, en este caso el tema del referéndum independentista que se
quiere hacer y sobre la cesión de los datos del padrón. Obviamente este es un tema
que hoy en día importa a la gente y saben que todos los grupos políticos de este
Ayuntamiento hemos traído mociones sobre él de una u otra índole, es un tema,
obviamente, que está en la calle hoy en día y del que se habla más que de ninguno
lamentablemente. Y eso tenemos que reconocer que es un éxito del Sr. Artur Mas y
sus secuaces de Esquerra Republicana, que lo que están consiguiendo es tapar
todos los escándalos de corrupción en los que se ven envueltos, día tras día, y dejar
en un segundo plano los recortes sociales brutales que nos están realizando.
Como cómplices de todo este tejemaneje, bueno, pues hemos visto que ahora se han
unido Iniciativa per Catalunya, se han unido los proetarras de la CUP, como
compañeros de viaje, pero hemos de reconocerles una cosa, su habilidad para la
manipulación del lenguaje, la distorsión y el engaño, es de matrícula de honor…
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S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez, yo pediría a todos, sé que este es un tema que despierta pasiones, que
es muy… en fin, pediría respeto a todas las posiciones y seamos respetuosos con
nuestras opiniones y con las del resto de formaciones políticas democráticas y
pediría…

SR. ORDÓÑEZ
De acuerdo, si hemos faltado yo le pido disculpas a usted Sra. Alcaldesa,
entonces…me encanta el respeto que tienen…

S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
Por favor, jo demanaria, perdó, perdó, sí, sí, Sr. Ordóñez, demanaria una mica de
tranquil·litat i que tothom expressi quan sigui el moment la seva opinió, però deixem
que cadascun dels portaveus presenti les seves propostes i la seva opinió respecte
d’aquest tema. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Pero hemos de reconocer una cosa que ha sido su habilidad
para la manipulación del lenguaje, la distorsión y el engaño. Hoy seguramente
oiremos mensajes en los que serán capaces de hablarnos del “dret a decidir” de
democracia y de libertad, cuando no se ha hecho ni un solo referéndum por ningún
motivo que no sea la causa separatista. Si votamos, obviamente nosotros lo que
queremos es votarlo todo, podríamos votar si queremos listas abiertas, podríamos
votar si queremos condenas más duras para la delincuencia, etc, y no sólo lo que al
Sr. Mas le interesa votar y por lo que lleva manipulando la educación de las escuelas
durante más de 30 años. Hay hasta libros, hemos vistos, en los que te dicen que la
guerra de sucesión fue una guerra entre Cataluña y España y, claro, si esto,
obviamente, se mete en la cabeza de los más pequeños, a edades tempranas,
crecen creyendo esta mentira.
Sra. Alcaldesa, yo pido como grupo, si pongo mi posición, que no me interrumpan
ahora ¿de acuerdo?
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SRA. ALCALDESSA
Por favor, pediría un poquito de calma, de tranquilidad, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Consideramos que están manipulando hechos, están manipulando figuras históricas,
y las están utilizando para su interés. Obviamente, la intención del independentismo
es asociar todo lo que sea la imagen de España al Partido Popular o a Bárcenas o
casos así, cuando en realidad España no es el PP, sino su historia, su cultura, su
tradición y su gente.
También, obviamente, nos hablarán de “la voluntat del poble” en un hipotético caso
de referéndum, nosotros siempre hacemos la misma pregunta y es, si en un
referéndum saliese que sí y en Hospitalet saliese que no, queremos saber si a la
gente de Hospitalet nos dejarían seguir siendo españoles o tendríamos que vivir en
una gran…

S’escolten crits entre el públic.

Sra. Alcaldessa…, oye el que estarás borracho eres tú…

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, por favor, yo pediría, ya sé que a veces cuesta, pero por parte del
público un poquito de paciencia. Sr. Ordóñez ¿ha acabado?

SR. ORDÓÑEZ
No, por supuesto que no.

SRA. ALCALDESSA
Pues puede continuar.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias. Es triste para nosotros que hayan querido aprovechar la crisis y la situación
de muchas familias, para intentarles engañar, haciéndoles creer que con la
independencia nos saldrán los billetes por las orejas. Una cosa es pedir un mejor
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trato fiscal, cosa que Plataforma también lo hemos pedido para Cataluña, pero no ese
argumento insolidario que utilizan, porque también se puede volver en su contra, ya
que siguiendo con cierto razonamientos que estamos oyendo y teniendo en cuenta
que entre el Barcelonés y el Baix Llobregat recaudamos, más o menos, el 80% de los
impuestos y sólo tenemos un 30% de inversión, podríamos decir que porqué
tendríamos, en caso de independencia, los habitantes de aquí, mantener a la
Cataluña interior o ahora también está saliendo gente que dice que porqué el barrio
de Sarriá tiene que mantener a Barcelona. Por tanto, si todos esos argumentos no
son válidos, no lo son ni de un lado, ni del otro.
Pero, obviamente, en todo este despropósito también se están encontrando un aliado
inesperado y lamentablemente interesado en este tema, como está siendo aquí el
Partido Popular, ya que según nuestro punto de vista, obviamente la visión centralista
y que nada tiene que ver con la historia de las Españas, donde se respeta y alimenta
la riqueza cultural y lingüística de cada región, les está yendo muy bien. Por eso aquí
vemos una moción en la que los Sr.es del Partido Popular nos piden que apoyemos
al Gobierno en este caso, lo que yo les digo es que lo que tendrían es que dejar de
defender a un gobierno de un determinado color y defender España, ya que con el
tan buscado victimismo de los independentistas lo que les están haciendo es un
favor. Les pediríamos que no caigan en su trampa, cuando algún político suyo de
otras partes de España hable sobre los independentistas, que hable sólo sobre ellos
y que no diga los catalanes.
Y una cosa les tenemos que decir, el argumento contra el independentismo para
nosotros no puede ser la “Sagrada Constitución”, porque no deja de ser una ley o una
constitución y todo esto se puede modificar y con el tiempo se van modificando, pero
lo que no es modificable es la historia, es lo que hicieron nuestros ancestros
catalanes por defender a su patria hispana y ni mil mentiras, ni mil constituciones, lo
pueden borrar.
Obviamente, más allá de las posturas ideológicas de cada uno, que era una de las
cosas que se tienen que defender en las mociones, en estos momentos sí que hay un
tema municipal en el que el Ayuntamiento de Hospitalet tiene un papel muy
importante, y el Ayuntamiento, nosotros pedimos que no sea cómplice de este
referéndum separatista, ya que está claro que en sus delirios independentistas, el
gobierno de la Generalitat le pedirá al Ayuntamiento el padrón municipal, algo que en
una consulta ilegal no está autorizado a hacer y contraviene al marco legal, ya que
obviamente sin la autorización del gobierno central, la cesión de estos datos no es
legal. Por eso y a diferencia de lo que han hecho otros ayuntamientos, les pedimos
que este Ayuntamiento no sea cómplice de esta ilegalidad, amén de traición.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, hemos podido escuchar todas y todos, cómo reacciona
la derecha de siempre ante los procesos democráticos en nuestro país, no debería
sorprendernos, no debería sorprendernos que la reacción de la derecha de siempre,
en este caso de Plataforma per Catalunya, ante la expresión democrática de la
ciudadanía, representada en sus mayores instituciones, en este caso en el Parlament
de Catalunya, no tenga otra respuesta que no sea la bilis, el odio y la descalificación.
Por eso, me voy a limitar, en mi primera intervención, a defender nuestra moción, que
lo único que hace es reproducir el acuerdo tomado por el Parlament de Catalunya,
para que nadie pueda interpretar mis palabras, voy a leer lo que dice exactamente
esa declaración, aprobada por el Parlament de Catalunya, por una amplia mayoría de
votos, por 87 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. Esa resolución dice lo
siguiente:
Article únic. Delegació a la Generalitat de Catalunya de la competència per a
autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. No
diu res d’independencia, sinó el futur polític de Catalunya.
Article 1.- Es delega a la Generalitat de Catalunya la competència per a autoritzar,
convocar i celebrar un referèndum consultiu, consultiu, perquè els catalans es
pronunciïn sobre el futur polític col·lectiu, vol dir de totes i de tots els catalans de
Catalunya, en els termes que s’acordin amb el Govern de l’Estat, en els termes que
s’acordin, per tant, aquesta moció té una voluntat d’acordar amb el govern de l’Estat, i
amb les condicions que estableixen els apartats 2, 3 i 4.
L’apartat 2 diu: El referèndum s’ha de convocar i celebrar abans que no finalitzi l’any
2014, i no pot coincidir amb períodes electorals, ni amb una data d’alt contingut
simbólico-polític.
Tercer, la convocatòria del referèndum l’ha de fer el Govern de la Generalitat.
I quart, el procediment pel referèndum i les seves garanties, són els que determinen
la legislació dels processos referendaris i electorals i, si escau, el decret del Govern
de la Generalitat que convoqui el referèndum.
Això és només el que ha aprovat el Parlament de Catalunya i convido a què comparin
aquesta lectura amb la intervenció que hem sentit per part del Partit Popular i les que
segurament interessadament sentirem després.
Vull dir amb això, que això només és l’inici d’un procés que intenta canalitzar un
sentiment que existeix a Catalunya, de buscar una relació diferent al conjunt de
l’Estat Espanyol, que hem tingut ocasions, i no em repetiré, de tractar en aquest Ple.
Si som realment escrupolosos amb la democràcia, jo crec que des del punt de vista
de la democràcia, de la participació, del sentiment, del millor del republicanisme,
ningú que es digui demòcrata, ningú que es digui republicà, pot estar en contra que la
ciutadania opini i, per tant, decideixi.
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I ara arriba el moment de la política, per tant, en comptes de tantes intervencions,
sobretot d’aquells que tenen responsabilitats de govern a d’altres llocs, em refereixo
fonamentalment al Partit Popular, però també al Partit Socialista per la seva
responsabilitat com a segon partit del conjunt de l’Estat, és el moment de la política,
és el moment de la política en majúscules per cercar un acord que satisfaci a tothom.
I com que això era impossible, perquè tenim el Partit Popular governant, no tenim un
altre, sinó el pitjor Partit Popular que recordem, millorant sobretot, encara millorant al
Sr. Aznar, com que tenim el Partit Popular governant i ha estat impossible el diàleg,
ha estat impossible fins avui el diàleg, Catalunya, la ciutadania s’ha expressat en un
determinat sentit i el Parlament de Catalunya ha intentat recollir aquest malestar, que
ningú pot negar que existeix a Catalunya.
Dit això, insisteixo, és el moment de la política i, per tant, que tothom que es digui
polític i que estigui amb responsabilitats polítiques, actuï en conseqüència i en
comptes de desqualificar processos, activin propostes que vagin a buscar el consens
i que vagin a buscar solucions en aquesta situació. Per presentar la nostra moció, en
principi em reservo després opinar sobre..., vull sentir què opinen i què defensen la
resta de grups. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió hem presentat
conjuntament amb Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa,
aquesta moció la qual, molt resumidament, ens l’explicava el Sr. Alfons Salmerón,
però en essència el que ve a dir és que aquest país, la gent de Catalunya vol decidir i
té el dret a decidir. Això aquest país ho ha defensat per moltes vies, per la via de les
eleccions, a través de les urnes, ho ha decidit a través de sortir al carrer, ho ha decidit
també a través d’un referèndum en el seu dia, sobre l’Estatut, un Estatut que va sortir
aprovat en aquest país, però que contràriament ens el van fer a miques a través
d’una sentència, que m’atreveixo a dir que no va ser pròpia, doncs del Tribunal
Constitucional, sinó pròpia de la política i d’una voluntat política.
És en aquest sentit que aquest país ha sortit de forma reiterada al carrer, primer el 10
de juliol a reclamar que aquell Estatut era vàlid, després al setembre del 2012
reclamant d’una forma molt majoritària que aquest país tenia el dret a decidir el seu
futur i, finalment, aquest any 2013, també d’una forma majoritària al carrer, fent la via
catalana, una força molt majoritària dels ciutadans de Catalunya sortia enllaçant-se
les mans, de punta a punta del país, reclamant el dret a vot dels ciutadans de
Catalunya, per decidir el nostre futur.
I això ho volem fer d’una forma absolutament democràtica, d’una forma absolutament
legal, i per això el Parlament de Catalunya, i avui portem aquella resolució aquí en el
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Ple de l’Ajuntament, reclama que se’ns autoritzi una de les vies legals, perquè aquest
país pugui fer aquest referèndum, que és que se’ns transfereixi la competència de
poder fer, doncs això, un referèndum sobre el dret, doncs de quin ha de ser el nostre
futur. Això es pot fer a través del article 150.2 de la Constitució, que igual que en el
seu dia se’ns va traspassar competències respecte dels mossos d’esquadra, pot ferse també a dia d’avui, perquè nosaltres, aquest país, puguem decidir què és el que
volem ser.
En aquest sentit, a mi m’agradaria exposar-los-hi que això no és només la voluntat de
la gent, sinó que també és la veu, en moltes ocasions, de gent perfectament
informada sobre aquesta matèria. I no parlo, en aquest sentit, de polítics catalans, no
parlo de lletrats catalans, sinó que em referiré en aquest cas concret, del Sr.
Francisco Rubio Llorente, un catedràtic de dret constitucional, que va ser membre del
Tribunal Constitucional, concretament vicepresident i president actualment del
Consell d’Estat del Regne d’Espanya, que ell diu que està en desacord en el procés
que planteja Catalunya, però també manifesta que hi ha marge per poder-lo fer, una
cosa és que ell no hi participi, l’altre cosa és que manifesta que legalment pot dur-se
a terme.
Perquè manifesta que l’Estat Espanyol al igual que el Regne Unit, els referèndums
són consultius, no vinculants i que, per tant, en aquest sentit, se’ns pot concedir,
se’ns pot traspassar el dret a poder votar el nostre futur. Per tant, en aquest sentit, el
que ara correspon fer i és el que nosaltres demanem, és que s’escolti la veu d’aquest
país, que se’ns doni la possibilitat de sortir a votar i decidir el nostre futur. Els
problemes no es prohibeixen, els problemes es resolen, això deia ahir el Sr. Iñaki
Gabilondo, les urnes no són el problema, les urnes són la solució.
I és en aquest sentit que, a més a més, el fet de prohibir que el poble de Catalunya
pugui anar a votar, és més propi d’una ..., jo m’atreveixo a dir, d’un procés
antidemocràtic del segle XIX, que no de la força de la democràcia del segle XXI. A les
societats modernes, si alguna cosa no es pot aturar de cap manera, si alguna cosa
progressa a més i no a menys, és la democràcia i això és el que es reclama, el que
es demana, amb aquesta proposta que es va votar en el Parlament de Catalunya.
És en aquest sentit també, que malgrat que el Partit Socialista avui presenta una
moció que té un caire diferent, nosaltres reclamem que no siguem des dels polítics
que decidim que és allò que ha de decidir el poble de Catalunya, sinó que
traspassem directament als ciutadans de Catalunya, la responsabilitat màxima de
decidir el seu futur. És en aquest sentit que entenem que no hem de ser nosaltres qui
decidim quins és el futur d’aquest país, sinó que ha de ser la gent, a través de les
urnes, que decideixi quin ha de ser aquest futur. Quina és la por de deixar votar a les
persones? Per què hi ha por a deixar votar a la gent? La democràcia radica
precisament en això, en poder escoltar a la gent en totes i en cadascuna de les
possibilitats.
I aquest és un tema que no és un tema menor, que representa el nostre futur i ens
plantegem, a dia d’avui, doncs bàsicament un tema que ve de lluny, perquè jo
m’atreveixo, aquí s’ha parlat molt lleugerament del que és l’adoctrinament a les
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escoles, però escolti’m, aquest no és un país que es deixi alliçonar, però sí que a mi
m’agradaria que alguns que pretenen donar lliçons d’història, doncs escolti’m,
estudiïn una mica més i mirin-s’ho més i si en aquest sentit volen, poden anar a la
Biblioteca Nacional de Madrid, d’Espanya, i contemplar quin és el mapa polític
d’Espanya del 1853, un mapa que es feia des de, en aquest sentit, el Regne
d’Espanya i, per tant, no des de Catalunya, un mapa que venia dividit i, per tant,
escolti’m, perdoni’n, un mapa fet abans que Espanya perdés Cuba i les Filipines, què
sortia dibuixat, pintat, en aquest mapa d’una forma molt clara, bàsicament tres zones.
Una que era l’Espanya uniforme o, deia, “puramente constitucional” i una altra en la
que hi és Catalunya que deia “la Espanya incorporada o asimilada”.
Per tant, aquest és un tema que no ens inventem a dia d’avui, aquest és un tema que
ve de lluny i que, per tant, té una raó de ser. No hem parlat nosaltres, de cap manera,
li podem incorporar l’àmbit econòmic, sinó que respon a una voluntat i, per tant,
insistim, per què tenen por a donar la veu als ciutadans de Catalunya, aquí del que es
tracta d’escoltar, vostès deien, les majories, doncs en el Parlament de Catalunya les
majories les estableixen els diputats i diputades i són aquests els que han demanat
que pugui consultar-se a la gent del país. I si ho preguntem a la gent, seria
interessant que ens poguessin contestar la gent, les persones de Catalunya són les
que han de tenir el dret a vot per decidir quin és l’esdevenidor de casa nostra.
Miri, fa anys en aquest país les dones no tenien el dret a vot, si ens haguéssim
quedat immobilitzats pensant que hi havia una llei que no permetia el dret de vot a les
dones, les dones seguiríem sense votar. En aquest sentit, les lleis, en aquest cas la
Constitució, ens permet una via per votar, però si inclús fos que no fos el cas, les lleis
són precisament per canviar-les, per donar resposta a les necessitats que la gent
planteja i, per tant, escolti’m, siguin valents, no tinguin por d’allò que és essencial,
que és la democràcia, passem la veu a la gent del país.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí ara Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa, vamos a hacer un posicionamiento global del conjunto de
mociones que están incluidas dentro de este bloque. Votamos en contra de la moción
presentada por Convergència i Unió y Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, espero haberlo dicho bien ahora, referente a la adhesión a la resolución
aprobada en el Parlament de Catalunya, por la que se solicita la delegación de
competencia para autorizar, convocar y celebrar el referéndum sobre la
independencia de Cataluña. Para el Partido Popular Cataluña es de todos y no de
unos contra otros, desde el Partido Popular respetamos a quienes no piensan como
nosotros y no pedimos que renuncien a su forma de pensar, pero reclamamos el
mismo respeto para los que pensamos diferente, para los que pensamos que
Cataluña es España.
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Y decir esto no es elevar la tensión, ni crear enfrentamientos, sino pedir respeto a las
leyes y al estado de derecho que entre todos nos hemos dado en democracia. Las
leyes están para ser cumplidas, porque para eso se han hecho, y en democracia si
no se está de acuerdo con las leyes, se propone su cambio y se vota y se acepta lo
que decida democráticamente la mayoría y la mayoría en España ha decidido que la
competencia de convocar un referéndum es del gobierno central en exclusiva. Hacer
lo contrario es violar la Ley y eso lo saben incluso aquellos que proponen ese
referéndum en Cataluña.
Y los políticos hemos jurado o prometido cumplir la Ley y nuestra obligación como
políticos y máxime el gobierno, es cumplir y hacer cumplir la Ley. Es cierto que votar
es democrático, pero cuando votas algo que es ilegal, entonces no es democrático, la
Ley es lo que determina que un acto sea o no democrático y no la decisión de un
gobierno que puede estar perfectamente vulnerando la legalidad con su decisión. Ser
demócrata es aceptar la Ley que entre todos hemos aprobado y todos tenemos
derecho a decidir, eso no se discute, pero ese derecho está regulado por la Ley y por
tanto es conforme a la Ley sobre cómo debe plantearse ese derecho a decidir y la
Ley que todos debemos cumplir, dice que una parte de España no puede por sí sola
decidir por toda ella, sino que en todo caso son todos los españoles los que deben
expresar su opinión. Y esto que es obvio, tampoco es nuevo, sino que consta ya en la
Constitución de Cádiz de 1812 y que ha continuado en todas las constituciones
posteriores, ya sean monárquicas, republicanas o federales.
Y termino diciendo que desde el gobierno del Partido Popular no permitiremos que
ningún catalán sea privado de su derecho de ser español y europeo, que no
queremos una Cataluña de ganadores y perdedores, y que frente a los quieren una
Cataluña dividida y aislada, nosotros proponemos una Cataluña plural y abierta, una
Cataluña catalana, española y europea. Por todo ello, votamos en contra de la
moción.
También votamos en contra de la moción presentada por el Partido Socialista sobre
instar al diálogo Cataluña y España, porque es que no compartimos ni el título, o sea,
no hay que proponer un diálogo Cataluña y España, porque es que Cataluña es
España, el PSC está cayendo otra vez en la trampa de CiU y Esquerra Republicana,
de entender a Cataluña como algo ajeno a España y Cataluña es y seguirá siendo
España.
Y lamentamos que el PSC a diferencia del PSOE no sepa aún dónde quiere estar,
están ustedes perdidos, no puede ser que el Alcalde socialista de Tarragona diga el
día 8 de enero en el “Diari de Tarragona” que no cederá los datos del padrón para la
celebración de la consulta ilegal y en Barcelona el PSC, el día 22 de este mes, se
abstenga en esa misma votación. No nos traigan cosas a este Pleno, sobre
planteamientos territoriales, en los que no se ponen de acuerdo ni ustedes, y prueba
de ello son los problemas que tienen con algunos diputados socialistas en el
Parlament de Cataluña, o con algunos alcaldes, como el de Flix, Deltebre, Lleida o
Sant Feliu de Codina, que en lugar de hablar de estado federal como hacen ustedes
aquí en Hospitalet, plantean directamente la independencia de Cataluña.
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Por ello, cómo se puede llegar a un acuerdo con ustedes sobre el modelo territorial,
cuando ni entre ustedes se ponen de acuerdo, es necesario que se tranquilicen, que
sepan lo que quieren y a dónde quieren llegar y no hacer un día una cosa y al día
siguiente la contraria. No pueden decir no a la independencia y sí al federalismo en
un pueblo y sí a la independencia y en contra del federalismo en el pueblo que está al
lado. No pueden votar sí a celebrar un referéndum ilegal, no al referéndum ilegal y
abstenerse y todo a la vez. Tienen que ser coherentes, porque además debemos
estar juntos y firmes ante lo que se avecina, son ustedes necesarios y creemos que
es necesario ir juntos contra la independencia de Cataluña, porque juntos, Partido
Popular y Partido Socialista, somos más fuertes, y porque creemos que hay motivos
más que suficientes para al menos en esto ir juntos, Partido Popular y Partido
Socialista.
Y termino pidiéndoles que en lugar de pedir diálogo entre Cataluña y España,
dialoguen entre ustedes, pónganse de acuerdo entre ustedes, decidan qué quieren
ser entre ustedes y entonces, cuando ya lo tengan claro, hablemos, no a través de un
diálogo entre catalanes y españoles, sino entre españoles, porque también los
catalanes somos españoles.
Respecto a la moción número 26 de Plataforma, en contra de ceder los datos del
padrón municipal para la celebración del referéndum ilegal, evidentemente votamos a
favor, porque también llevamos una moción en ese sentido.
También traemos una moción de apoyo a la decisión del gobierno central de no
permitir la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación en Cataluña.
Como todos saben, el día 12 de diciembre el Presidente de la Generalitat, con el
apoyo de Convergència i Unió, Esquerra Republicana y también Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, presentaron la fecha del 9 de
noviembre de 2014 para la celebración de un referéndum de autodeterminación de
Cataluña, creemos que esa consulta de autodeterminación es ilegal y plantea el
mayor desafío a la convivencia entre catalanes que se ha hecho en democracia,
además como ustedes bien saben, no se va a celebrar, si esto se lleva al Congreso
de los Diputados, Partido Popular, Partido Socialista, que somos ya el 80% de esa
cámara, vamos a decir que no, por tanto, ustedes van a generar frustración y
crispación social.
Así mismo, también hemos pedido que el Ayuntamiento de Hospitalet apele a la
responsabilidad del Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que cambie de
opinión respecto a la celebración el día 9 de noviembre, de la consulta sobre la
autodeterminación de Cataluña, ante las posibles consecuencias sociales y
económicas que esa decisión puede suponer para el conjunto de Cataluña.
Y la moción número 17, sobre padrón municipal, si le parece bien Sra. Alcaldesa,
tomará la palabra la Sra. Elisabet Bas.
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SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. La Generalitat de Catalunya planteja fer un referèndum
que és il·legal, per aquest motiu necessitarà un cens d’electors i és possible que
demani el cens municipal aquí a l’Ajuntament. El dia que vam fer aquesta moció, que
pensàvem que era imprescindible fer, era el dia 17 d’aquest mes i encara
l’Ajuntament no havia declarat la seva intenció. A la setmana següent de presentar la
moció, el dia 24, vam llegir als mitjans de comunicació que el portaveu socialista, Sr.
Belver, deia que no deixaria el cens a la Generalitat, perquè és il·legal. Evidentment,
la Generalitat no té competències, aquí es parla molt de democràcia, es parla molt de
política i de drets, sobretot molt de drets, a decidir i a votar, però el principal es
mantenir-se en la Llei i la Llei és la que diu que aquest referèndum és il·legal. Per
tant, pensem que els senyors del PSC no tindran cap problema en aprovar aquesta
moció, ja que és el mateix que pensen ells, molts altres ajuntaments també han
declarat que no cediran el cens i demanem que no el cedeixin. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ja han presentat totes les mocions del Partit Popular, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo utilitzaré el meu temps en aquesta primera intervenció,
per presentar la nostra moció, la número 15, on instem al diàleg entre Catalunya i
Espanya i a la federalització d’aquest Estat. Els socialistes catalans sempre hem
defensat un nou model d’Estat, que és un estat federal, i volem reformar la constitució
i transformar les estructures de l’actual estat en un estat federal, a través del diàleg i
la negociació entre les forces polítiques espanyoles i catalanes.
Federalisme significa aliança, entre persones lliures, basat en la lògica democràtica
d’articulació de la complexitat, d’aposta per la participació i de lleialtat institucional. El
federalisme ens ofereix una manera d’estructurar el territori però amb la finalitat
última d’oferir a la ciutadania una millor vida. Un federalisme que ens permet alhora
realitzar l’aprofundiment i generació democràtic que amplis sector socials reclamen i
que Espanya i Catalunya necessiten.
Parlem d’un gran acord o que es torni a definir les bases de quina és l’Espanya que
volem pel segle XXI. D’aquesta manera, tornar a posar, en primer lloc, les prioritats
polítiques al programa social igualador que la Constitució espanyola del 78 preveia i
al qual aspirava, el qual mai hem aconseguit plenament. Per això, ara també és el
moment de fer la reforma per a la federació, per a la democràcia i per a la justícia
social.
La reforma que proposem reconeixerà a Espanya com un estat plurinacional,
plurilingüístic i pluricultural i garantirà el reconeixement de la identitat nacional
catalana, de la seva singularitat dins d’Espanya, que té arrels històriques profundes i
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que es manifesta especialment en la seva llengua, en la seva cultura, al seu dret civil
i les seves institucions d’autogovern.
Catalunya és una nació de ciutadans i ciutadanes d’orígens diversos, units per la
voluntat de construir un futur en comú. La reforma que proposem contindrà regles
clares que delimitaran els espais competencials entre l’Estat i les nacions o
comunitats. En el cas de Catalunya, la Generalitat podrà desenvolupar les polítiques
públiques que té encomanades procurant la màxima proximitat, eficàcia i eficiència,
evitant duplicitats innecessàries i les innecessàries interferències del govern federal.
Volem que la nova Constitució que proposem reformi plenament el Senat que aquest
sigui federal amb presència dels governs de les nacions o territoris federats.
Proposem la creació d’un Senat federal amb presència dels governs de les nacions
que haurà de ser cambra de primera lectura de tots els assumptes relacionats amb
els territoris federats i l’espai de pacte entre els seus governs. Una cambra que amb
aquest plantejament tindria molts menys membres que en l’actualitat. La proposta de
reforma inclou també un federalisme fiscal basat en els principis de suficiència,
justícia i solidaritat que ens permeti assolir un tracte econòmic just per Catalunya. Un
model que garanteixi ingressos suficients per fer front a les responsabilitats derivades
de les nostres competències i als serveis que presta la Generalitat.
La nostra proposta aposta per una agència tributària de la Generalitat amb
participació del govern federal que es farà càrrec de tots els impostos que paguem
els catalans i les catalanes, d’aquesta manera la Generalitat disposarà de la capacitat
normativa i la responsabilitat fiscal, capacitat de fixar i modificar tots els impostos que
li siguin atribuïts i que s’acordi amb el conjunt de l’Estat espanyol, tenint en compte
les competències que emanen de la Unió Europea.
Parlem de federalisme perquè és el model d’estat que Catalunya necessita i perquè
la nostra ciutat aconsegueixi més igualtat, llibertat i solidaritat. Per això el pacte fiscal
també conté el principi de solidaritat. Solidaritat entre els diferents territoris però que
garanteixi que el que paguen els catalans i les catalanes al conjunt de l’Estat, així
com el que paga la resta de les seves nacions o territoris sigui transparent. Volem un
sistema en el qual els catalans sapiguem a què es destinen els recursos que aportem
de manera transparent. Cal establir mecanismes adequats per garantir que Catalunya
no perdi capacitat fiscal un cop feta la seva contribució, respectant escrupolosament
el principi d’ordinalitat. Ara bé, l’objectiu és que el sistema funcioni i que la solidaritat
cada vegada sigui menys necessària perquè els territoris d’arreu d’Espanya es vagin
anivellant.
Per als socialistes catalans, el principi de solidaritat va íntimament lligat al principi de
solidaritat i el seu compliment ha d’estar garantit en la mateixa mesura. En base a
aquest principi, si Catalunya és el tercer territori en aportacions al conjunt de l’estat
federal, cal que també sigui el tercer territori en recepció de recursos per habitant.
Aquesta és la nostra proposta: ni volem seguir com estem ni volem la independència.
Aquest repte és el que mereix la màxima dedicació i compromís, perquè nosaltres
pensem que la independència no és la millor manera de servir als interessos de la
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majoria de ciutadans i ciutadanes del nostre país. Pensem que el federalisme, la unió
en llibertat, és el projecte que millor garanteix el nostre present i el nostre futur
col·lectiu.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem fet, tothom, tots els grups la presentació de les seves mocions, ara sí
demanaria ja en aquesta segona intervenció que es puguin posicionar respecte a la
resta de les mocions presentades per tots els grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Obviamente desde Plataforma no vamos a apoyar ninguna propuesta que vaya
encaminada a la separación de Cataluña del resto de España, por tanto votaremos
en contra de la moción número 14. Tampoco podemos votar a favor de la moción del
Partido Socialista, ya que aunque el modelo de Estado foral que nosotros podemos
defender tiene alguna similitud con el modelo federal, no es exactamente el mismo,
por tanto, tampoco podemos votar a favor, y votaremos favorablemente a las otras
tres.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmeron.

SR. SALMERON
Sí gràcies. Sra. Alcaldessa, nosaltres votarem en contra de les mocions del Partit
Socialista, de Plataforma per Catalunya i del Partit Popular, i explicaré breument, el
per qué.
En primer lugar, decirle al Sr. del Río, que nos cuesta creer el fundamento de la
ceguera del Partido Popular, nos cuesta encontrar una explicación a la ceguera y a
ese no querer ver la realidad y querer poner continuamente puertas al mar,
manipulando la realidad, porque de lo que yo he leído, que es la resolución del
Parlamento, no tiene nada que ver con la intervención que usted apelaba, y aquí los
únicos que han hablado de romper la convivencia entre los catalanes y los españoles
y los españoles y los catalanes que viven en Cataluña o viven fuera de Cataluña, han
sido ustedes, la moción no habla de eso, la moción habla de buscar el acuerdo, de
buscar el consenso de buscar la manera de dar cauce a la participación democrática,
y no porque sí, si no porque a demás lo ha pedido así una institución democrática,
recogida además en la Constitución como es el Parlament de Catalunya, por tanto,
no nos hagamos trampa hablando de legalidad.
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Yo estaría realmente preocupado si fuera presidente del gobierno español, en este
caso, estaría muy preocupado y me preocupa muy profundamente que el partido que
gobierna el Estado Español, no tenga más propuesta que el no antipático al deseo de
un conjunto de ciudadanos a dar su opinión. Y le diré más, la consulta en términos
políticos ya se ha producido, la consulta en términos políticos se produce cada día,
porque al igual que le hacemos caso a las encuestas, como orientación para algunas
cosas, también aquí, todas las encuestas dicen que el 80% aproximadamente, el
80% de las catalanas y de los catalanes quieren la consulta, el 80% de los catalanes
y de las catalanas quieren votar, quieren urna, quieren votar, el 80% y de ese 80%
hay casi un 50% que efectivamente, están a favor de la independencia pero tampoco
mucho más, un 30 que quieren otro tipo de relación con el Estado español y un 10 y
pico casi un 15% que quieren votar para decir que se queden las cosas como están.
Eso está pasando ya, esa consulta en términos políticos, sociales, reales en la calle
ya está pasando.
Entonces lo que sucede y lo que nosotros creemos que el Partido Popular explica la
negativa del Partido Popular y del Partido Socialista, también aquí lamentándolo
mucho a la consulta, es porque quizá de lo que tienen miedo los que se oponen a la
consulta, es que si la gente le cogemos el gusto a decidir y a votar, eso ya va a ser
imparable y ya no nos vamos conformar y ya vamos a querer decirlo todo y eso da
más miedo. Y eso es, lo que interpretamos que está pasando en estos momentos.
Esa negativa es la negativa, es el miedo a que la gente opine, el miedo a que la
gente decida su futuro. Porque insisto, cuando nos acostumbremos y cuando le
cojamos el gusto a votar ya nadie nos va a parar y lo que está iniciándose en
Catalunya es el proceso, un proceso constituyente de otro modelo de sociedad y por
eso, no compartimos la moción del Partido Socialista porque nosotros somos
mayoritariamente una formación política federalista, pero somos federalistas en tanto
que republicanos y no al revés.
En tanto que republicanos y la República es la forma de gobierno en el cual el poder
está en manos de los ciudadanos y por tanto, no se puede ser federalista y negar que
la gente opine y vote. Somos republicanos y federalistas, y para llegar al estado
federal el único camino ahora es la vía de las urnas y después de votar, dialogar con
el conjunto del Estado para encontrar un nuevo marco de convivencia que satisfaga a
todo el mundo y eso es una propuesta en positivo y esa es la propuesta que estaría
en estos momentos, rebanándose los sesos, el Partido Popular y el Gobierno de
España para seducir al conjunto de los españoles y las españolas y por tanto,
también, de los catalanes y de las catalanas. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

…/…

54

SRA. BORRÀS
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Mirarem de posicionar-nos respecte a les altres mocions i
afegir algun tema més.
Miri’m els hi hem dit des d’un començament i els hem volgut posar exemples, que el
que ens trobem, el que avui debatem no és en cap cas, un tema de legalitat. No és
en cap cas, un tema de si és legal o no és legal poder consultar a la ciutadania i que
votin. De fet, això s’ha fet en més d’una ocasió i per tant, en aquest sentit, es va fer,
quan l’Estatut d’autonomia, es va fer quan, l’Estatut europeu, i per tant, en aquest
sentit, el que la gent pugui anar a les urnes i votar no és una qüestió de legalitat. I
això no ho diu només el Sr. Miquel Roca que és un prestigiós advocat
constitucionalista i que va participar de la Constitució, si no també, per exemple, el Sr.
Francesc de Carreras que es manifesta absolutament contrari a que hi hagi doncs, la
independència a Catalunya però diu que és legal que la gent pugui votar.
Per tant, de tots el colors polítics vostès trobaran gent que des d’un punt vista de la
legalitat, del que és el que diu la llei, del que és la Constitució defensen que es pot
votar. I per tant, aquesta és una qüestió estrictament política de voluntat de que la
gent pugui votar.
Nosaltres, el que proposem és això, que hi hagi la possibilitat de que la gent, tots i
cadascun dels ciutadans de Catalunya decidim el nostre futur. No tinguin por, a que la
gent pugui votar, no en tinguin de por. I desprès ens vesteixen de que, escolti’m si es
produís, doncs que aquest País pogués tenir un estat propi, ens caurien totes les
plagues del món a sobre. Doncs, no pateixin, la gent que és prou madura, sabrà què
és el que ha de votar quan es trobi davant de les urnes. No pateixin, confiïn en la
gent, confiem en la ciutadania, no ens tractem com a menors d’edat. Perquè el que
és important, no és que nosaltres decidim, uns quants, si no que pugui votar tota la
ciutadania d’una forma lliure i d’una forma legal. I aquesta és la voluntat que ha
reclamat el Parlament de Catalunya per aquest País. Que es pugui fer amb la legalitat
i que es pugui fer amb voluntat d’acord amb l’Estat. I aquesta és la reclamació,
insistim que es fa d’una forma molt majoritària pel Parlament de Catalunya.
I en dol, amb tota sinceritat que d’aquesta gran majoria se’n despengi el Partit
Socialista de Catalunya que amb això ve a trencar una tradició del catalanisme en
que ha imperat sempre la unitat respecte als temes de país. Han trencat aquesta
majoria, no s’han posat al costat de la majoria i s’han posat al cantó dels radicals del
Partit Popular i de Ciutadans. És en aquest sentit, que nosaltres ens endolem, quan
vostès era un tema que portaven en el seu programa electoral i que per tant, vostès
mateixos manifestaven que era necessari que amb aquesta legalitat i amb aquesta
voluntat d’acord amb l’Estat, es pogués presentar a les urnes aquest referèndum que
nosaltres proposem.
Miri’m, el que vostès avui ens plantegen aquí, segurament fa molts anys ho
defensava el gran gruix del catalanisme però segurament també, avui, després dels
fets que ens avalen, que és que ens han tancant la porta una vegada i una altra
davant de la voluntat d’aquest País, davant de la voluntat d’un nou estatut, davant de
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la voluntat d’un pacte fiscal, davant de la voluntat de poder fer això que vostè deia
que el que nosaltres doncs, aportem a l’Estat no es porti desprès a una situació de
desgreuge i per tant, a una situació pitjor que altres comunitats que no fan una
aportació tant important a les arques de l’Estat.
Per tant, en aquest sentit, aquest tema que d’una forma molt majoritària era el gruix
podríem dir, a grans trets del catalanisme, a dia d’avui, molts, molts, doncs, ha passat
a demostrar-se que és inviable i per tant, és en aquest sentit que reclamem que
aquest País, que la gent de Catalunya pugui votar, simplement això.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí gracias Sra. Alcaldesa. Bien, lo que nos pide Izquierda Unida, Iniciativa per
Catalunya y Convergència i Unió, es infringir la ley y en democracia, la democracia se
basa en el cumplimento de la ley. Yo no sé si ustedes proponen que los ciudadanos
de L’Hospitalet vulneren las ordenanzas municipales. Proponen infringir las normas,
ustedes son gobierno. Se lo digo porque el artículo 92 de la Constitución que es la
ley, dice muy claramente que aquellas decisiones políticas que tengan especial
trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo pero de todos los
españoles, esto es la ley. Si a usted no le gusta, lo tiene muy fácil, proponga un
cambio en el Congreso de los Diputados y que votemos todos. Yo lo que sí que les
pido a Izquierda Unida y a Convergencia y Unión es igual que exigen respeto para las
decisiones del Parlament de Catalunya, ahora que su propuesta está en el Congreso
de los Diputados, cuando votemos en el Congreso de los Diputados, hagan suya
también la votación del Congreso y acepten lo que vota el Congreso de los Diputados
y no entendemos el caso concreto, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa que insiste muchas veces en la necesidad de eliminar barreras, por
ejemplo, cuando hablan de inmigración que quieran ahora construir nuevos muros
que nos separen a los demás y creo que es una irresponsabilidad jugar como se está
jugando con nuestro futuro y el de nuestros hijos. Creemos que es una
irresponsabilidad crear expectativas a la ciudadanía cuando sabes de sobras que no
vas a poder cumplirlas porque vas a generar desánimo y puedes crear conflicto
social, en el cual, sólo ustedes serán los responsables.
Y respetamos el derecho a pensar diferente. A mí me gustaría que también los
demás respetaran el derecho a aquellos que siendo catalanes también nos sentidos
españoles. Y miren, no se puede decir ni exigir al Gobierno central un diálogo cuando
tú ya les has dicho el día que se vota, qué se va votar incluso ya has decidido la
votación.
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SRA. ALCALDESSA
A ver por favor, Sr. Fran Belver. Sra. Secretaria, ha recogido todas las…,

SRA. SECRETARIA
Si le parece haremos resumen de votación porque falta algún posicionamiento.

SRA. ALCALDESSA
Perfecto. Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo crec que aquest tema que portem ja debatent molts plens
d’alguna manera o d’una altra, sempre acabem parlant pràcticament del mateix, el
que passa que els esdeveniments, evidentment van avançant i ens van aportant
noves realitats. Avui segurament, el que ha canviat més en aquest escenari, és el fet
de tenir una proposta aprovada pel Parlament de Catalunya, que es vol portar en el
Congrés dels Diputats perquè allà es decideixi.
La nostra impressió és que aquesta proposta que es va aprovar en el Parlament de
Catalunya no porta cap a la consulta, si no que abans o més aviat al contrari, el que
fa és bloquejar-la, perquè algú pensa que l’Estat transferirà o delegarà aquesta
competència per convocar referèndums, tenint en compte que el que posa en qüestió
aquest plantejament són els articles 1.2 i 2 de la Constitució. Amb aquest argument,
el Partit Popular amb la seva majoria absoluta en el Congrés de Diputats, no
acceptarà de cap manera aquesta pretensió perquè ells han manifestat una i una
altra vegada que la potestat d’autoritzar la convocatòria no és per la seva pròpia
naturalesa transferible o delegable.
Per això, han votat en contra en diverses ocasions en els darrers anys i no cal dir que
la pregunta que es pretén sotmetre a consulta els ha refermat en la seva posició,
cosa perfectament previsible o fins i tot, qui sap, si fins i tot buscada. Sense acord,
sense acord no hi haurà consulta i la fixació unilateral de data, pregunta i mecanisme,
és fer-la impossible perquè impedeix assolir cap acord amb les institucions de l’Estat.
Quan es vol portar al Congrés una iniciativa que se sap que serà rebutjada, quin és el
veritable objectiu que estem buscant. Hi ha hagut veus autoritzades d’aquells que
defensen la consulta que el que diuen és que volen carregar-se de raons a favor de
la independència. Volem que ens diguin que no i llavors farem unes eleccions
plebiscitàries per aprovar desprès una declaració unilateral d’independència.
Han passat del peix al cove al independentisme i en aquestes circumstàncies no
sembla lògic que els que no estem a favor de la independència donem suport a una
iniciativa condemnada al fracàs que només servirà d’argument als que volen la
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ruptura. De fet ha quedat demostrat que als socialistes només se’ns vol com a
convidats de pedra en aquesta estratègia. Recordem què va passar amb el document
Rigol que havia de sustentar el pacte nacional pel dret a decidir. Quan el socialistes hi
vam estar d’acord, el document va ser substituït per una proposta de resolució
parlamentaria que ens deixava fora dels consells. Recordem què ha passat amb la
comissió parlamentària d’estudi pel dret a decidir. Aquella comissió que havia de ser
tant i tant important, doncs que ni la data, ni la pregunta ni la proposta que es va
aprovar en el Parlament no han estat debatudes en aquest àmbit. Fins i tot, la
proposta aprovada ho va ser en lectura única de manera que es fa ver impossible la
possibilitat de negociar-la. Actuant així, queda clar que dels socialistes, només
s’espera un acte d’acatament i quan ens hi neguem, som tijats de mals catalans. Avui
dirigits per Pere Navarro, quan se’ns titllava de botiflers quan el dirigent del partit eren
Raventós, Obiols, Serra o Maragall al cap davant. És l’acusació que hem rebut
sempre que no hem compartit l’estratègia de Convergència i Unió. Sempre hem
volgut submergir-nos en un unanimisme tant fals com perillós i sovint hem hagut de
nedar contra la corrent, com ara, no ens importa, pensem que en aquest moment de
polarització de les posicions estem en el mig, tothom pressiona però pensem que és
la nostra obligació defensar el que sempre han estat els nostres principis, una
Espanya federal, una Catalunya dins d’Espanya amb igualtat d’oportunitats, amb
solidaritat amb el conjunt de territoris d’Espanya i amb tracte just.
La feblesa parlamentària de Convergència i la seva supeditació al pacte amb
Esquerra Republicana han forçat les coses per mitjà d’un compte enrere que tenia
com a límits l’any 2014. Era el preu a pagar per la presidència, el govern i els
pressupostos. Altres alternatives hi havia però no s’han volgut ni tants sols ni
explorar. No es volia esgotar les legislatures ni esperar a un afebliment del Partit
Popular.

SRA. ALCALDESSA
S’ha acabat el temps, Sr. Belver, ho sento, tindrem dos minuts, per tant, si els volen
fer servir, per part de Plataforma, Iniciativa, Convergència, sí Sra. Borràs, ja per
tancar el debat i el posicionament de vot per part de Plataforma, el té clar ¿per part
d’Iniciativa també? per part de Convergència i Unió? Doncs, aprofiti també per
posicionar-se.

SRA. BORRÀS
Sí molt ràpidament, no s’enganyin de cap manera. Darrera d’aquesta proposta del
Parlament de Catalunya i jo crec que ho avala, doncs, les diferents formacions
polítiques que són de tot el ventall del Parlament de Catalunya, hi ha el compromís
dels diputats i de les diputades i també de les seves formacions polítiques a donar la
veu al conjunt dels ciutadans de Catalunya. Això és el que ha defensat Convergència
i Unió, això és el que ha defensat Esquerra Republicana, això és el que ha defensat
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i això és el que ha
defensat la CUP, aquest és el compromís que tenim i cadascuna de les nostres
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formacions polítiques. Perquè volem tractar als ciutadans de Catalunya com a majors
d’edat. Perquè volem que sigui la gent qui decideixi quin és el seu futur. No creiem
que siguin els polítics que hi haguem de decidir el futur en majúscula de la ciutadania.
Saben? Hi ha una diferència substancial entre els que defensem una cosa i els que
en defensen una altra. Per uns la democràcia, les urnes, són la solució, per altres, la
democràcia, les urnes són el problema, cregui’m, vostès, alguns de vostès anys
enrere haguessin tractat en Martin Luther King o el Sr. Nelson Mandela, de subversiu
o com a mínim, o potser, sent generosos, de persones compromeses. La realitat és
que es van revestir de legitimitat i van fer del seu cant a la llibertat, l’expressió també
de tota la ciutadania. Deixin que voti la gent. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí Sra. Borràs, a part del discurs, tindria que posicionar el seu grup en tota la resta de
mocions.

SRA. BORRÀS
Sí jo com tots, faig el discurs, lògicament Sra. Alcaldessa. I a part del discurs,
nosaltres votarem en contra de la moció dels socialistes, hem expressat el perquè,
també de la moció del Partit Popular i de la de Plataforma, dos del Partit Popular i una
de Plataforma i no pateixin que no hi haurà cap il·legalitat amb allò que està fent el
Parlament de Catalunya i el que farà el Govern.

SRA. ALCALDESSA
Per part del Partit Popular

SR. DEL RÍO

Sí gracias, Sra. Alcaldesa, yo veo muy bien, que Convergencia i Unió quiera que el
ciudadano decida. Mire nosotros vamos a traer una moción ahora en este Pleno,
sobre el colapso de urgencias del Hospital de Bellvitge. Deje que el ciudadano decida
sobre su política sanitaria en la ciudad de l’Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Fran Belver, ara té dos minuts. Aprofiti el temps també per posicionar-se.
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SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. El que comentava en la meva anterior intervenció, crec
aquesta és la estratègia que des de Catalunya els partits soberanistes han plantejat o
estan plantejant per anar al Congrés de Diputats. Aquesta és una estratègia que
compta amb la inestimable col·laboració de Mariano Rajoy i el seu govern, que
encara és hora que faci una sola proposta que permeti apuntar cap a un camí de
negociació raonable, en obert contrast amb una reforma com proposem els
socialistes. Mai no insistirem prou en la irresponsabilitat del Partit Popular que no sols
ha estat una de les causes de l’actual desafecció entre Catalunya i la resta d’Espanya
si no que és absolutament incapaç de fer cap proposta que serveixi per superar
l’actual situació. Nosaltres evidentment Sr. Del Río, no volem anar amb vostè enlloc,
amb vostès no volem anar enlloc ni coparticipar de cap estratègia en aquest
assumpte ni en molts d’altres. Però deixi’m dir-los una cosa, a catalanisme tal com
s’ha anomenat en aquí, en el Partit dels Socialistes de Catalunya, no el guanyarà
ningú, però el Partit dels Socialistes de Catalunya, mai ha estat independentista ni
soberanista, ni ho ha estat en el passat ni ho és ara, altres han canviat, nosaltres no.
Nosaltres sempre hem defensat una Espanya federal i des de Catalunya, des del
socialisme catalanista. En els nostres “slogans”, si recorden vostès, a les primeres
eleccions dèiem, “som catalanistes i som socialistes” per les mateixes raons, això
encara avui és vigent i per acabar deixi’m una cita, després li diré l’autor, està en
castellà: “yo apuesto por la España plurinacional que quiere decir un estado
organizado sobre cuatro naciones, Castilla con toda su área de influencia, Galicia,
Euskadi y Cataluña, el concepto de independencia está anticuado y un poco
oxidado”. Artur Mas.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
El posicionament, nosaltres votarem contràriament a la moció de Convergència i Unió
, Iniciativa per Catalunya Verds–Esquera Unida i Alternativa. Votarem contràriament a
les dues mocions del Partit Popular i votarem contràriament a la moció de Plataforma
per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Secretaria, jo no sé si alguna de les mocions ha quedat aprovada, totes
han quedat rebutjades. Molt bé, doncs no s’aprova cap de les cinc mocions.
Passem al següent bloc.
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Por favor, Sr. Roque, conoce usted perfectamente el Reglamento, las palabras, las
peticiones de palabras de los ciudadanos están en el orden del día en los puntos 27,
28 ,29 y 30, por tanto, le rogaría, por favor, que se mantengan... Sr. Roque le pediría
que respete a este Pleno, que respete su reglamento y por tanto, Sra. Secretaria
continúe con la lectura del Orden del Día.

PSC-PM,CiU, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSC-PM, CiU i
ICV-EUiA, número 9, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé per a la seva presentació, sembla que seran quatre..., és única, molt bé Sr. Jaume
Graells.

Essent les 19.40 hores abandona la sessió el Sr. Alberto Sánchez López, regidor del
grup municipal de Plataforma per Catalunya.

SR. GRAELLS
La moció ens parla de la recuperació de la documentació municipal a l’Arxiu de
Salamanca. La Comissió de la Dignitat, dins del procés general del retorn dels
documents requisats per la dictadura franquista, procés general al qual, amb tres
mocions, aquest consistori va donar suport, la Comissió de la Dignitat, demanava que
dins d’aquet retorn global, també es retornés els documents municipals, aquells
documents de titularitat municipal, que en el seu moment, el règim franquista va
requisar i se’ls van dur a l’Arxiu de Salamanca.
El Ministeri de Cultura no va acceptar aquest retorn d’aquests documents municipals i
davant d’aquesta negativa, la Comissió de la Dignitat va promoure una declaració
conjunta per reclamar el retorn de la documentació, inicialment de nou municipis dels
quals s’havia trobat documentació relativa a tot això. Davant aquesta declaració
conjunta, davant de la negativa del Ministeri, passa el temps i posteriorment s’han
trobat documentació de fins a 34 ajuntaments més i aleshores la Comissió de la
Dignitat, que com sabem participa una representació àmplia d’agents socials,
sindicats, etc., demana que aquests 34 ajuntaments s’adhereixin a la reclamació
formal d’aquest documentació, d’acord amb aquella primera declaració conjunta. No
està clar, si hi ha documentació del municipi de l’Hospitalet, però s’ha trobat un
document que no és titularitat municipal, pertany a una organització sindical. I, per
tant, nosaltres el que proposem, en aquesta moció, per descomptat, és donar suport
a la iniciativa dels municipis afectats per recuperar una documentació tant valuosa
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per la seva memòria i també iniciar quan s’escaigui, el procés de reclamació dels
documents municipals de l’Hospitalet, si en el futur apareixen documents originaris
per al seu fons municipal. Per tant, aquestes són les dues propostes que plantegem
en aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si per part dels grups proposants volien afegir alguna cosa? Per part
de Convergència i Unió.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres ens sumem a aquesta moció, evidentment. Volem
dir, primerament manifestar el nostre reconeixement a la tasca feta que continua fent
la Comissió de la Dignitat per retornar a Catalunya tota la documentació pròpia que
es troba a l’Arxiu de Salamanca.
El nostre grup ha estat a favor de totes les mocions presentades en aquest Ple que
fan referència a la devolució als seus propietaris legítims, particulars i organismes
d’aquesta documentació.
En un mateix Estat, una retenció o incautació de documentació feta per les armes a
causa d’una guerra civil, no justifica el que després passa a ser un espoli quan
esdevé una democràcia perquè no es tornen. Doncs, estaríem parlant aleshores de
justificar un fet més greu que seria els drets de conquesta sobre un territori, en aquest
cas, el territori de Catalunya. Per tant, donem suport a aquesta moció per la que
L’Hospitalet es sumi al referit manifest i a reclamar a l’Arxiu de Salamanca tota
aquella documentació de la que fos propietari. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Ara per el posicionament dels grups.

SR. ORDÓÑEZ
Sí Plataforma s’abstindrà en aquest moció.

SRA. ALCALDESSA
Per part del Partit Popular
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SR. DEL RÍO
Sí gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción referente a la recuperación de la
documentación que existe en el centro documental de la memoria histórica de
Salamanca, como siempre hemos hecho, votamos a favor.
Respecto al punto segundo nos abstenemos porque lo que ustedes plantean
consideramos que es absurdo. Nos piden iniciar un proceso de reclamación de
documentos municipales de la ciudad por si acaso algún día aparece alguno en ese
centro documental. Es decir, quieren iniciar un proceso para reclamar algo que no
existe y como que no existe ¿qué vamos a reclamar? Es como si ahora el gobierno
de la ciudad, iniciase un proceso de reclamación a un ciudadano por el impago de
una multa que aún no ha sido impuesta. Si no hay infracción, si no hay multa, no
puede haber impago de la sanción y por tanto, es un sin sentido poner una
reclamación de algo que aún no se ha producido. Y argumentar que inician esa
reclamación por si a caso aparece algún documento dentro de unos meses o dentro
de unos años, es como decirle a ese ciudadano, que le reclaman hoy el impago por
una multa o se inicia el procedimiento para reclamar el impago de una multa que aún
no la han puesto pero que se comienza el trámite de reclamación por si acaso de
aquí unos meses o unos años le ponen la multa.
Sinceramente es que no tiene sentido. Le pedimos que retiren el punto segundo de la
moción y en caso que aparezca algún día, algún documento de la ciudad en este
Archivo, entonces sí se inicien los trámites para reclamarlo y evidentemente van
ustedes a contar con el apoyo del Partido Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
S’ha d’entendre que l’Arxiu de Salamanca, i per això a banda de per les raons des
d’un punt de vista doncs, diríem ideològic, de fer justícia, respecte a un greuge que es
va patir en el passat i, bé, forma part tot el que és la defensa de la memòria històrica,
etc.. L’Arxiu de Salamanca és un arxiu que està desbordat de documentació.
Contínuament s’ha d’estar a la recerca de documents, de classificar-los, de localitzarlos, etc, i això és també un exemple més de que aquesta documentació si la
tinguéssim a l’Arxiu Municipal de L’Hospitalet o de qualsevol altre municipi
contextualitzada, vinculada a la realitat dels nostres avantpassats, dels nostres
familiars, de la realitat del municipi, la mimaríem molt més aquesta documentació.
Què passa? Que allò és un disbarat, no es cuida, no s’està treballant, perquè és un
magatzem de papers D’acord, per tant, nosaltres el que plantegem, com inicialment,
la Comissió de la Dignitat s’havia adreçat a l’Ajuntament de L’Hospitalet, per que
reclamés, la recerca nostra ha fet que aquest paper que s’havia trobat no era, ho he
dit abans, no era de titularitat municipal. I el que plantegem en el punt dos, molt
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clarament és, quan es trobi, no reclamem els papers en cas hipotètic i preventiu, si no
diem clarament, en el moment que es trobi alguna documentació, en aquest sentit,
perquè hi haurà recerca en aquest sentit, reclamarem, demanem que es reclami
aquests documents que es detectin, no fem una qüestió preventiva. Simplement,
donem una resposta que entenem que havia de ser positiva però salvant la lògica de
que en aquests moments documentació de l’Hospitalet en l’Arxiu de Salamanca no
s’ha trobat però estem segurs que se’n trobarà, entre aquell magatzem, que no arxiu,
en alguns casos de paper que tenim allà i per tant, ens mantenim en les dues
propostes de la moció.

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

SR. DEL RÍO
A ver hemos votado a favor de la moción, tampoco vamos a discutir en el fondo. Pero
es que lo que usted dice, el punto dos no es el punto dos, usted me dice: “cuando se
encuentren los documentos reclamaremos”. Eso no lo dice el punto dos. O sea, usted
no dice cuando se encuentren, empezaremos la tramitación, no, usted dice “iniciar”,
es decir ahora, “un proceso de reclamación de documentos”. Oiga, no. Si en un
futuro, o sea de aquí a un año o dos años, aparece en el centro documental de la
memoria histórica, documentos originales, es lo que dice aquí, no me dice cuando se
encuentren, dicen iniciar ahora, es lo que yo digo que no tiene ningún sentido, Sr.
Graells.

SR. GRAELLS
Yo repito lo que he dicho, yo sé leer y se escribir, por tanto …

SRA. ALCALDESSA
A ver Sr. Graells. Bueno, tiene la palabra, tiene la palabra, puede acabar.

SR. GRAELLS
Está claro que me mantengo en lo que he dicho y dice el texto lo que yo decía
anteriormente. En todo caso, yo creo que aquí el concepto está claro, nosotros
pedimos que cualquier documento que esté en el Archivo de Salamanca, que forme
parte y que debería estar en el Archivo del Ayuntamiento de L’Hospitalet, sea
retornado, eso es lo que estamos pidiendo y ya está, simplemente, no queramos
complicar más las cosas.
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SRA. ALCALDESSA
Yo creo que queda suficientemente claro. Muy bien, pasaríamos al siguiente bloque,
a les mocions conjuntes del Partit Socialista de Catalunya, Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 9, adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 9.SOBRE LA RECUPERACIÓ DE DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL
CATALANA A SALAMANCA.

ATÈS que la Comissió de la Dignitat, dins del procés de recuperació i retorn a
Catalunya dels documents requisats el 1938-1939 al nostre país i que es troben al
fons al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, ha reclamat que
també es retornés la documentació municipal que s'hi trobava.
ATÈS que el Ministeri de Cultura no ha acceptat que es retornés la documentació
dels ajuntaments catalans que també s'hi troba.
ATÈS que davant la negativa del retorn dels documents municipals del fons al Centro
Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, la Comissió de la Dignitat va
promoure l'adhesió a una declaració dels nou ajuntaments dels quals s'havia
localitzat documentació inicialment: Barcelona, Igualada, Moià, Reus, Sant Joan Les
Fonts, Sort, Tarragona, Valls i Vic. Tots van adherir-se a la declaració conjunta.
ATÈS que posteriorment s’ha localitzat documentació corresponent, probablement a
34 ajuntaments, i que la Comissió de la Dignitat convida a adherir-se a la reclamació
formal dels documents, d’acord amb la declaració conjunta de municipis afectats de
19 de juliol de 2012.
ATÈS que no hi ha cap constància de cap acte administratiu que determini la
possessió per part de l‘administració de l’Estat d’aquesta documentació municipal.
VIST que el Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet ha aprovat tres mocions el 18 de
setembre de 2002, el 24 d’octubre de 2004 i el 25 d’abril de 2007 demanant la
devolució de la documentació del Centro Documental de la Memoria Histórica de
Salamanca a les persones i organismes productors.
VIST que l’Arxiu Municipal va tenir coneixement de l’existència al Centro Documental
de la Memoria Histórica de Salamanca d’un document citat com a “Nómina de las
patrullas de control correspondientes al periodo del 12 de diciembre de 1936 al 23 de
enero de 1937” al Portal de Archivos Españoles i que l’anàlisi arxivística efectuada va
concloure que el document en qüestió no pertany a l’Ajuntament de l’Hospitalet, sinó
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que el seu productor hauria estat el Comité Regional de Levante de la CNT, però que
fa referència a la ciutat.
Per tot l’anterior, els grups polítics del PSC-PM, CiU i ICV-EUiA, proposen a
l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 25 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 1 vot d’abstenció del representant de PxC, Sr.
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Donar suport a la iniciativa dels municipis afectats per tal de poder
recuperar aquesta documentació tan valuosa per a la seva memòria històrica.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 19 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 7 vot d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i del representant de PxC, Sr.
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Iniciar un procés de reclamació de documents municipals de
l’Hospitalet, si en un futur apareguessin al Centro Documental de la Memoria
Histórica de Salamanca documents originaris del fons municipal de la nostra
ciutat.

c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 25 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 1 vot d’abstenció del representant de PxC, Sr.
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Donar trasllat d'aquesta moció al ministeri de Cultura, al departament
de Cultura de la Generalitat, a la Comissió de la Dignitat, així com a la Comissió
de Drets Humans de les NNUU i al Consell internacional d’Arxius.
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No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit és la
majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb les mocions presentades pels Grups Municipals del PSC-PM, i
ICV-EUiA, números 10, 11, 12 i 13, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé abans de donar la paraula, dir que són quatre mocions prou denses, importants,
sobretot i principalment dos d’elles, el temps, són tal com s’ha acordat a la Junta de
Portaveus, s’ha reduït a vuit minuts, per tant, hi ha quatre mocions, tindran
aproximadament dos minuts cada un dels proposants per fer la presentació.

SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa, doncs anirem molt ràpids.
Sr. del Río no era una moció preventiva la que vam presentar, al febrer del 2012.
Sabíem que era el únic compromís electoral que no complirien, amb aquest cas que
complirien. Nosaltres els hi demanem que retirin la llei que deixi sense efecte la
legislació vigent sobre salut sexual i reproductiva, per molts motius. El primer perquè
les dones tenen dret a decidir si volen o no ser mares. Perquè no som incapaces i no
necessitem cap tutor que decideixi per nosaltres.
Perquè una llei restrictiva no acaba amb els avortaments, es produeixen de forma
il·legal i sense garanties sanitàries i a més crearà diferències, unes avortaran fora
d’Espanya i les altres de forma il·legal posant en perill la seva pròpia vida i la
seguretat dels sanitaris que intervinguin. Perquè aquesta Llei està més avocada en
defensar el que és un projecte de vida que una vida independent.
Perquè la maternitat lliure i responsable es vetlla oferint oportunitats a la dones,
escoles bressols, ajuts econòmics, flexibilitat a l’àmbit laboral i no derogant una llei de
terminis que té un ampli consens social i amb la que els avortaments han disminuït un
5%. Perquè no l’han consensuat i han escoltat ni a dones ni a professional sanitaris.
Només tenim un informe econòmic que diu que s’incrementarà la maternitat. Mostra
total d’ignorància sobre el tema i molt de cinisme.
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Perquè té més interès en castigar que en prevenir embarassos no desitjats, per cert
la Ministra del ram ni ha dit “ni pio” sobre el tema. Perquè no parla pràcticament ni de
prevenció ni d’educació sexual ni facilita l’accés als anticonceptius. Perquè
desempara a les dónes i empara als hipòcrites. Perquè és cruel, com es pot obligar a
la dona a tenir un fill amb greus malformacions amb què abordaran aquest drama?
Amb la llei de dependència que mutilen cada dia? Perquè pensaven, tenien clar, que
canviaven la llibertat de les dones per un grapat de vots i no ha estat així. Ni molts
militants ni càrrecs destacats del seu partit estant d’acord. Per cert, m’agradaria
recordar-li que Marine Le Pen, tampoc.
I perquè no volem que ens facin trampes, no la volem suavitzada en tràmit
parlamentari, volem una llei de terminis, la que vostès volen derogar, i per això i per
moltes altres coses i perquè no tenim més temps, demanem que retirin aquest
avantprojecte de Llei.

Essent les 19.52 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Alberto Sánchez López, regidor
del grup municipal de Plataforma per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
A ver...

S’escolten crits entre el públic, “nosotras parimos, nosotras decidimos”.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, lo digo... cuando acaben todas las intervenciones, dejaremos que si
el público se quiere expresar, lo digo porque si no vamos a cortar los tiempos que los
que tienen que proponer las mociones tienen destinados. Sra. Perea.

SRA. PEREA
Molt ràpidament, però no per això crec que menys important, el que demanem en
aquesta moció és requerir al govern de la Generalitat que deixi sense efecte la
resolució que va dictar, negant a la ciutat de l'Hospitalet el fons de cooperació local,
més d’1.300.000 euros, una denegació il·legal, injusta, insolidària, i quan diem il·legal
és perquè evidentment no se sotmet a allò que l’Estatut va determinar en el seu
article 219, que fos el Parlament qui ho determinés, sinó que ha estat des del
departament de la Vicepresidenta Ortega.
Fa un mes que vam portar al Ple una iniciativa ciutadana, on demanava la reforma, el
rebuig a la reforma local, parlaven d’un canvi de model de societat, bé, aquest és un
reblà més el clau, és un “apretar” molt més als municipis, deixant-los sense
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finançament, un finançament que està establert en un article de l’Estatut d’Autonomia,
que tots vam votar.
I ho dic que ha estat il·legal, injust, insolidari, perquè ho ha fet un 27 de desembre,
sense cap mena de consens, jo crec que ha quedat clar que hi ha postures en aquest
moment que el debat, el consens, el arribar a acords, és totalment impossible. Doncs
bé, els municipis no ens podem permetre aquest luxe, perquè els municipis som els
ciutadans, els ciutadans directament.
Per això demanem que deixi sense efecte aquesta resolució la Sra. Ortega, aquesta
resolució que és plenament il·legal, gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, en primer lloc, dir que aquesta moció és una moció
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que per una qüestió de forma
administrativa i de forma de la naturalesa jurídica del moviment de la PAH, no l’han
pogut presentat ells i nosaltres humilment i modestament, li posarem la veu a aquesta
moció i després han demanat la paraula.
Bé, ràpidament, en primer lloc, dir que després de l’inici de la crisi és absolutament
immoral i indigne, que les entitats financeres, els bancs i les caixes, hagin desnonat a
més de mig milió de persones a tot l’Estat Espanyol, és absolutament indignant i
intolerable, que després que per dues vegades, com a mínim, el govern de l’Estat
Espanyol, tant el govern del Partit Socialista primer i del Partit Popular després, hagin
rescatat amb diners de tothom, als bancs i a les caixes d’estalvi, aquestes caixes
d’estalvi continuen avui en dia, aquestes entitats financeres, desnonant i deixant a
molta gent, a moltes famílies sense llar.
Entre mig de tot això, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ens està donant
moltíssimes lliçons a tothom sobre la lluita per a la dignitat i pel dret a l’habitatge,
també nosaltres, també en aquesta ciutat hem de reconèixer les lliçons que cada dia
ens donen els homes i les dones de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
En aquesta moció també hi ha, és un reflex d’això, perquè ens han fet veure que en
aquest cas també és allò real que “sí se puede”, que sí és possible, que els
ajuntaments comencem a inspeccionar els pisos, els habitatges, de les entitats
financeres que estan buits, per tal de poder aplicar-los una sanció i que cedeixin
aquests habitatges a un preu social, a un preu just, a aquelles persones que no tenen
habitatge.
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Per tant, moltíssimes gràcies en nom de tothom de la Plataforma i avui això serà
realitat i aquest Ajuntament en Ple, farà realitat que a partir d’ara puguem
inspeccionar i sancionar als bancs que no posin el seu habitatge a disposició de la
gent que ho necessita.

S’escolten crits entre el públic, “sí se puede, sí se puede, sí se puede...”.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Alcaldessa. Queda clar que el país se’ns desmunta per tot arreu, també per
l’habitatge i també per les escoles de música, pel dret que tenen els nostres infants i
els nostres adults a la formació artística al llarg de la vida.
Va haver una assemblea el 23 de desembre d’enguany, de l’Associació Catalana
d’Escoles de Música, vam participar 124 municipis del país, preocupats per una
informació que ens arribava del Parlament de Catalunya, una informació que ens ha
arribat del departament d’Ensenyament de la Generalitat, que deixava sense cap
recurs, cap euro, a les escoles de música del nostre país.
La Generalitat va signar un conveni de finançament l’any 1993, per donar suport a
aquesta xarxa d’escoles de música municipals. Fruit d’aquell conveni els ajuntaments
es van llençar a crear escoles de música a tot el país, bàsicament per facilitar l’accés
als aprenentatges artístics de totes les persones, a democratitzar l’accés a la cultura i
a la pràctica artística i també per ajudar a la cohesió social dels seus territoris.
Fins fa tres anys va haver una aportació de 600 euros per cada alumne de música i
300 euros per cada alumne de dansa. Avui no sabem ja si ens pagaran el 2012-2013
i, per suposat, el 2013-2014 ja no té cap finançament per part de la Generalitat de
Catalunya.
Uns aprenentatges artístics que són absolutament necessaris al nostre país i són
testimonis 1.250 alumnes de la nostra escola de música-centre de les arts, a la nostra
ciutat, dels quals tindrien dret aproximadament els 1.000 que són menors de 18 anys,
a aquesta subvenció. I ara Convergència i Unió vol restar el finançament absolut de
les escoles de música i vol rebaixar també el finançament dels conservatoris del país.
En aquesta moció instem a la Generalitat a que ens pagui els 423.000 euros que ens
deuen del 2011-2012 i a què no ens deixi de pagar els més de 400.000 euros que
ens deurà d’aquest curs que aquest setembre hem començat.
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SRA. ALCALDESSA
Gràcies Sr. Esteve, després en tot cas tindran l’oportunitat d’afegir alguna qüestió.
Per part de Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, sobre el fons de cooperació local de Catalunya, sobre el repartiment d’aquest
fons, òbviament una de les pitjors notícies que podia rebre aquesta ciutat per
començar l’any, és que el govern de la Generalitat ha deixat a zero l’aportació per a la
nostra ciutat. No tan sols no ens paguen el que ens deuen, sinó que ara ens deixen a
zero en aquest fons.
I no tan sols és lamentable la decisió, sinó també com l’han comunicat, un divendres
27 de desembre, quatre dies abans d’acabar l’any i en plenes vacances de Nadal.
Això a nosaltres ens sembla que està fet amb tota la premeditació i “alevosia” de ferho en aquella data.
I després de tot això, de deixar-nos a zero, ara ens surten dient que en tres anys ens
pagaran tots els deutes, permeti’ns, sincerament, que no ens ho creiem, ja que s’han
trencat tants compromisos amb la nostra ciutat, estem segurs que també ho faran
amb aquest.
Però a part de tot això i el negatiu que suposa per a la nostra ciutat, no rebre ni un
euro d’aquest fons de cooperació local, ens crida molt l’atenció que dels deu
municipis amb la renda per càpita més baixa, deixin fora cinc d’ells, mentre que dels
deu municipis més rics de Catalunya, hi ha set que reben aportacions.
Amb quin tipus de criteri, ens preguntem, es fa aquesta repartició, continuen ajudant
als més rics i curiosament, d’aquests set municipis més rics, en sis d’ells governa
Convergència i Unió. Per tant, això el que ens fa és sospitar que ajuden o deixen
d’ajudar als municipis segons si són del seu color polític o no.
Altres municipis ja han interposat un requeriment d’anul·lació i, per això, ens
agradaria que el govern d’aquesta ciutat... instar-lo a què també ho faci i, si és
necessari, inclús fiqui un recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, per defensar els interessos de la nostra ciutat.
Sobre la moció per sancionar immobles, per sancionar a les entitats financeres que
siguin propietàries d’immobles inhabitats, curiosament Plataforma per Catalunya
havíem portat també una moció molt semblant amb la que instàvem al mateix a
aquest Ajuntament.
Les dates numèriques són bastant clares i hi ha comptabilitzats uns 450.000
habitatges buits a Catalunya i en un total de 70 municipis catalans estan catalogats
com a municipis amb demanda acreditada d’habitatge.
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A part de les dades numèriques, també hi ha una part legal, òbviament, en tot això, hi
ha una llei o hi ha un dret bàsicament que és el dret de l’habitatge que manifesta fer
efectiu el dret a un habitatge digne i adequat. Hi ha un article que contempla com
utilització anòmala d’un habitatge la desocupació permanent sense una causa
justificada per més de dos anys.
I a part de tot el tema numèric, de tota la part legal, òbviament també hi ha una part
social, i és que avui en dia, la política d’habitatges s’imposa com una necessitat
immediata i, per tant, ha de ser una prioritat per als responsables polítics que han de
portar a terme actuacions que permetin corregir situacions i tendències anòmales i
d’injustícia social derivades de la bombolla immobiliària i del seu esclat.
El tan recorrido eslogan de “piso sin gente y gente sin pisos”, desgraciadamente no
es sólo un eslogan y es una realidad, una triste realidad provocada por el capitalismo
salvaje que se mueve al compás de los mercados para enriquecer a las grandes
empresas y entidades financieras a costa de nuestro pueblo. El acceso a la vivienda
es un derecho y empieza a ser hora de impedir que se siga especulando con ese
derecho.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
El grup de Convergència i Unió ens posicionarem sobre el que és la moció de que
reclama que no es reformi la llei de l’avortament. Vostès saben que el nostre grup
dóna llibertat de vot als seus diputats i diputades en el Parlament de Catalunya, però
també volem manifestar, doncs quin és el posicionament que nosaltres tenim
respecte a aquest tema.
Aquest és un tema extremadament sensible, un tema que a dia d’avui, la llei que hi
ha vigent no causa conflicte i que per tant, venir a modificar-la, ens porta a una
problemàtica absolutament innecessària, quan creiem amb tota sinceritat que la llei,
insistim que hi ha avui, dóna resposta a una realitat existent. Per tant, en aquest
sentit, nosaltres també som coneixedors d’aquestes dades que ens manifestaven,
que el nombre d’avortaments practicats a Catalunya i també en el conjunt de l’Estat
disminueixen, que és important vetllar per l’educació sexual i reproductiva, cosa que
aquesta llei, doncs, no se’n parla. I que per tant, és important agafar les coses amb
un consens i a més a més, doncs, amb un sentit també, si em permeten, de
l’oportunitat.
Per tant, entenem que aquesta modificació no ve a resoldre res, si no que al que ve
és a produir problemes, i per tant, doncs, el que entenem en aquest sentit, pot ser
greu, és tornar a una situació, no només anterior a la de l’any 2010, si no anterior a la
de l’any 1995, i, per tant, és el que ens deien amagar una realitat i el que pot
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significar en aquest sentit, doncs a tornar a unes pràctiques que no voldríem de cap
manera que s’instauressin. És en aquest sentit, que els quatre regidors i regidores del
grup municipal, votarem favorablement de la moció.
Respecte al que fa referència als fons de cooperació local. Entenem quin és el sentit,
per dir-lo d’alguna manera de la queixa podríem dir, doncs, de l’equip municipal.
També és cert que aquí hi ha unes raons de fons i que per tant, a nosaltres ens
agradaria exposar-ho. Hi ha certament la demanda de que aquests diners es
reparteixin com s’han vingut repartint en altres ocasions.
La realitat és que hi ha menys ingressos per la Generalitat, que hi ha un objectiu de
dèficit, doncs injust i extremadament elevat, que s’ha de fer també, donar resposta a
les despeses doncs, que el sen dia, es van comprometre amb governs anteriors i que
no es van pagar i que per un altra banda, també hi ha una realitat, que lo que són els
fons que venen per part del PIE han vingut incrementades, d’una forma substancial,
tant a l’any 2012 com el 2013.
Miri, podem compartir o no el criteri que ha utilitzat la Generalitat. La voluntat ha estat
de mirar de ser, si és que se’n pot ser, el més just possible en aquest àmbit, i per tant,
aquells municipis que tenien incrementades aquestes partides, doncs, no se’ls hi feia
una aportació. I en canvi, els municipis que per part del PIE no es veia incrementat, sí
que hi havia una aportació.
Quan el punt de partida era un pressupost de zero, doncs, hi ha hagut un esforç
important, certament, a la nostra ciutat no ens ha tocat, i per tant, entenem el que
aquí s’expressa. És per això, és per aquest motiu que nosaltres ens abstindrem.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sobre la moció sobre el tema de les sancions als bancs pels habitatges. En primer
lloc, manifestar el nostre suport a l’encomiable tasca que estan fent la Plataforma
d’afectats per l’hipoteca. En segon terme, ens volem sumar en aquest moció, però el
que volíem fer, és fer un afegitó que llegiré en el punt sisè, i fer dos punts i seria el
següent: “ en el bé entès que les sancions no resolen de forma automàtica la
problemàtica de les famílies que estan en risc d’exclusió social, atès que aquestes
famílies necessiten habitatges a preus inferior als del mercat, i no que el bancs
paguin una multa i que aquí quedi tot plegat, l’Ajuntament de L’Hospitalet, es
compromet a garantir, que els imports recaptats pel nostre municipi en aquests
conceptes sancionador, seran dedicats íntegrament a polítiques per evitar l’exclusió
social residencial de les famílies que estiguin afectades per aquest problema.”
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Ens agradaria incloure aquest afegitó en lo que és la moció perquè entenem que la
finalitat màxima no seria tenir que arribar a la sanció, si no que pel camí resoldre
aquest problema, vull dir, a vegades llegint aquestes mocions penses que la finalitat
és sancionar i al contrari, el que hem de permetre és que amb aquest temps, aquests
pisos puguin ser ocupats amb un preu just per aquestes famílies, per tant, en el cas
de que aquesta situació realment esdevingui, haver de cobrar una sanció, que
aquesta sanció reverteixi en aquesta gent. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Referent a la última moció que ens han presentat, Convergència i Unió els hi volien
proposar unes modificacions dels apartats, en el primer, en lloc dir: “instar al Govern
de la Generalitat a pagar el deute”, doncs el que demanaríem, és fer una proposta de
dir: “agilitzar els pagaments pendents del curs 2011-2012”.
Perquè com vostès ja saben, aquest pagaments, en els alguns municipis s’han
començat a dur a terme i als altres, podríem dir, que estan a la cua, per entendre’s en
el departament d’economia per fer-se efectius.
I al punt dos i tres, com vostès ja saben, es va produir el passat dia 20 de gener una
reunió de la Comissió Mixta, i es va acordar crear un grup de treball per mirar de
solucionar aquest tema i donar-li viabilitat i continuïtat a les escoles de música, i per
això, el que demanaríem és en el punt dos i tres fer un refós que digués que: “es doni
compliment al punt 12.b) de l’apartat 12 de la resolució 323/X adoptada pel Parlament
de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern que diu:“estudiar en el
marc de la Comissió mixta, la situació i el sosteniment de les escoles de música”. Si
realment la voluntat és buscar la solució a aquestes escoles de música, el
finançament d’aquestes escoles de música, la viabilitat i la continuïtat d’aquestes
escoles de música, pensem que si canviem aquests dos punts, Convergència i Unió
podríem votar favorablement i demostraríem realment que la voluntat de tots plegats
és buscar una solució no pas buscar un titular a la premsa local d’una moció en
contra del govern de la Generalitat de Catalunya. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part dels proposants.

SR. ESTEVE
Començo jo, que abans hi he acabat.
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SR. ALCALDESSA
Perdó, primer tocaria el Partit Popular, ho dic per si hi ha alguna proposta també de
canvi. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO.
Bien gracias Sra. Alcaldesa. Sobre la moción de retirada inmediata y no continuar con
la tramitación del proyecto de ley del aborto. Pedir que se retire de forma inmediata y
exigir al Gobierno que ni lo tramite para su debate. Consideramos que es cuanto
menos poco democrático.

SRA. ALCALDESA
A ver vamos a ordenar las cosas. Tiene la palabra el Sr. del Río y por favor rogaría
que el tiempo que tiene asignado, lo pueda utilizar para argumentar lo que considere
oportuno.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa por permitirme hablar. No nos permiten ni dialogar con el
resto de la sociedad sobre este tema. Si a ustedes no les gusta, entonces ni se
discute. Esa actitud, insisto, es poco antidemocrática. Nosotros vamos a dialogar y
proponemos mejorar el texto entre todos. Un texto que pasará por el debate con la
sociedad, y así se ha enviado a todas las comunidades científicas que lo han
solicitado, para estudiar este proyecto, como es el colegio de médicos y de
enfermeros. Un texto enviado también a las comunidades autónomas y que pasará
por el Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Económico
y Social, la Junta de Fiscales, el Comité Nacional de Bioética y se debatirá en el
Parlamento.
Queremos que la nueva ley tenga el máximo consenso posible y para ello es
necesario no retirarla sino discutirla democráticamente y mejorarla si cabe recogiendo
los preceptos establecidos por el Tribunal Constitucional donde establecía que el
supuesto de interrupción del embarazo no podía suponer, en ningún caso, la
desprotección de los derechos que el concebido y no nacido tiene reconocidos en la
propia Constitución. Derechos que fueron retirados en la ley de 2010, cuando la
presentó y aprobó el Partido Socialista. Por tanto, lo que estamos haciendo es
cumplir con un mandato del Tribunal Constitucional del año 1985.
La Ley que propone el gobierno del Partido Popular es conforme a la Constitución
Española y de acuerdo a los requerimientos internacionales. La Constitución
Española en su artículo 15 protege la vida desde el momento de la concepción. Y hay
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que recordar que, con un gobierno socialista, España firmó la convención sobre las
personas con discapacidad, en abril de 2008, donde se recoge el derecho a la vida
de todas las personas con discapacidad y que luego incumplió tras la aprobación en
2010 de la Ley del aborto. Y hay que decir que por esa vulneración del acuerdo, la
ONU hoy requiere al Gobierno Español que modifique la Ley del año 2010, para que
cambie justamente la Ley de plazos, ya que según la Organización de Naciones
Unidas iba en contra de los derechos de las personas con discapacidad.
Por tanto, la asunción de plazos es una exigencia de la Organización de Naciones
Unidas, de acuerdo al convenio firmado en 2008 con el gobierno socialista. Y la ONU
dio un plazo hasta 2015 para que el gobierno cambiara la Ley y eso no es así, porque
ninguna legislación puede obligar a discriminar por discapacidad, la malformación del
feto en sí misma, no autoriza el derecho del aborto, porque las personas que tienen
alguna discapacidad, tienen los mismos derechos que las personas que no las
tienen…

S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, vamos a dejar que acabe, Sr. del Río, es que es difícil que no haya
un cierto movimiento por parte del público, por favor, por favor, después tendremos
ocasión cada uno de plantear lo que consideremos.

SR. DEL RÍO
Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Intente no despertar demasiada provocación.

SR. DEL RÍO
Sólo espero que usted sea igual de… tenga la manga ancha cuando le afecte a
ustedes ¿no?
Mire, se autoriza…

S’escolten crits entre el públic.
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SRA. ALCALDESSA
Mire, Sr. del Río, siga con su argumentación.

SR. DEL RÍO
Si me dejan hablar, pues podré hablar, bien, cortar el rollo no es democrático. Miren,
se autoriza el aborto si existe peligro para la muerte, peligro para la mujer, disculpen,
si ha sido objeto de agresión sexual, si en el feto hay anomalías incompatibles con la
vida o si se crea un daño psicológico a la madre y no por el hecho de que el feto no
sea perfecto. Un texto que además recoge la obligación de que las menores de edad
deberán tener el consentimiento expreso de los padres para poder abortar y no como
ahora, que con la Ley anterior del 2010, una menor para hacerse un piercing o un
tatuaje necesita la autorización de sus padres, pero no para abortar.
Una nueva Ley que a diferencia de las anteriores, la mujer que aborte no será objeto
de reproche penal, ni pena privativa de libertad, ni de multa, ni siquiera con carácter
subsidiario, donde la atención de la mujer que tiene que abortar, además estará
garantizada totalmente por la prestación de servicios, al estar incluida la cartera
común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud. Donde
además todas las mujeres embarazadas van a recibir asesoramiento asistencial
personalizado e información clínica. Y se resuelven situaciones de inseguridad
jurídica a los médicos, ya que les garantiza su libertad de conciencia. Por eso
votamos en contra de la moción.
Respecto de la moción sobre la situación de la vivienda, el Partido Popular apoya la
moción. Indicar que la cifra de desahucios es dramática y más aún en Cataluña.
Lamentamos que esta sea una situación que ya viene desde 2007 y hemos sido
incapaces de darle solución, incluso pensamos que la Ley 18/2007 del “Dret de
l’Habitatge de Catalunya”, tampoco está dando respuesta. Por tanto, estamos ante un
problema real que es grave y creemos que debemos trabajar todos en el intento de
corregirlo, por tanto, apoyamos la moción que presentan sobre la situación de la
vivienda en Cataluña.
También votamos a favor de la moción en defensa de la viabilidad de las escuelas de
música y danza, así como reclamar el pago de la deuda pendiente y dotar de
suficiente financiación la prestación de servicio. Y también votamos a favor de la
moción en defensa de la viabilidad de las escuelas municipales de música y danza en
Cataluña.

S’escolten crits entre el públic.
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SRA. ALCALDESSA
Ahora podemos dar un momento si quieren desahogarse, pero si no, pasaremos al
grupo socialista.
Ara és el torn dels que han proposat les mocions, hi havia una petició per part del
grup de Convergència i Unió, per part del Sr. Monrós, respecte a la moció que havia
presentat la PAHL, entenc que no hi ha cap problema per part dels dos grups que
proposem la moció, per tant, acceptem l’esmena i, per tant, donaríem per aprovada
també amb el grup de Convergència i Unió. Si no estic equivocada, aquesta moció
quedaria aprovada per unanimitat.
A partir d’aquí, tornem a obrir un torn de paraules de les persones que han intervingut
abans, per si volen afegir alguna cosa. Perdó, hi ha una esmena per part de la Sra.
Annabel Clar, d’acord, ara sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
En tot cas, a l’esmena que comentava la Sra. Clar, amb aquesta moció no busquem
titulars, l’únic que busquem és que es compleixi el dret dels ensenyaments artístics
de la ciutadania i que es compleixin els compromisos econòmics del govern de la
Generalitat amb aquest municipi, per tant, no entenem les esmenes. Creiem que hem
esperat dos anys en cobrar el curs 2011-2012, per tant, seguim instant al govern de
la Generalitat a què ens pagui el curs 2011-2012, després de dos anys, i precisament
jo soc membre de la Taula Mixta de Planificació, vaig estar en aquella reunió i el que
va quedar clar és que no hi havia ni un euro per a les escoles de música, per tant,
crec que és inútil reformular aquests acords, perquè realment s’ha proposat un grup
de treball, però el que va quedar clar és que no hi havia diners per a la viabilitat de les
escoles de música al país. Per tant, no acceptaríem les esmenes.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sra. Annabel Clar, per tant, votarien...

SRA. CLAR
En aquest cas votarem en contra.

SRA. ALCALDESSA
Voten en contra. Molt bé, ara sí, Sra. Dolors Fernández.
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SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, Sr. del Río, jo comprenc que el Sr. Gallardón els ha
fet una mala passada d’aquelles que no tenen “desperdici”. És veritat vostès ho
portaven això al seu programa electoral, però ni tan sols com la que ara han elaborat,
però també portaven que no tocarien les pensions, ni la sanitat, ni l’educació, que no
pujarien els impostos, que no pujarien l’IVA, etc, etc, etc, i no han tingut cap empatx
en tocar el que fes falta.
Miri, a mi no m’enredi, jo no estic per parlar de supòsits, no tinc cap interès per parlar
de supòsits, les dones no volem parlar de supòsits, les dones estem parlant d’una llei
de terminis i volem poder decidir sobre el dret al propi cos, sobre el dret a avortar o a
ser mares lliurament, com a mínim les catorze primeres setmanes, exactament igual
que ho estava en la Llei anterior.
I vostès, a més a més, tenen un problema important, perquè tampoc són un bloc en
aquest cas, el Sr. Feijó està dient unes coses que no s’identifiquen amb les que diu el
Sr. Gallardón. La Celia Villalobos ja és una clàssica en aquest tema i ja veurem que
dirà, a veure, el Sr. Monago també s’ha decidit en un altre sentit molt diferent al que
tenen vostès. Vostès s’han ficat en un jardí dificilíssim, tal qual tindran moltes
dificultats per sortir, però a mi no em preocupa que vostès no surtin, són prou adults i
prou responsables per saber què fan i on es posen, el que sí que em preocupa és
que en aquest jardí ens han posat a milers i milers de dones que, a partir d’ara,
estaran en la més absoluta il·legalitat, digui vostè el que digui, perquè els sanitaris sí
seran penalitzats si ajuden a les dones, amb una Llei de terminis, que és la que
reclamem.
I, si us plau, no intenti parlar d’atenció i defensa dels menys afavorits, perquè en el
seu cas, en el cas del PP, parlar de l’atenció als menys afavorits, en aquest cas dels
discapacitats, és una grolleria.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, que es plantegi un debat com el que s’ha plantejat, que el vivim intensament i a on
no arribem a cap acord, bé, la situació és de confrontació, ara, el que em sorprèn és
que per part del grup de Convergència i Unió, a una situació com és el finançament
municipal, en una situació com és la merma de serveis públics, es despatxi
tranquil·lament, perquè s’ha despatxat, amb una abstenció, dient que és que
nosaltres hem entès que el criteri...
Mirin, quan l’Ajuntament, quan aquest govern municipal, i parlem del govern format
per dos grups municipals, planteja aquesta moció, el que està dient és, reclamar i
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rebutjar les actituds autoritàries que s’estan produint per part, no només de
Convergència, sinó també per part del Partit Popular. Ens estan canviant la societat
amb una excusa, amb una excusa econòmica i per això es despatxen amb una
abstenció. Per part del Sr. del Partit Popular diu, bé, sí, no, l’aprovem, perquè clar, no
ens posarem en contra de la ciutadania, és una merma de drets, és una merma de
serveis públics, és una merma d’estat social i democràtic de dret, i davant d’això, la
resposta és una abstenció, perquè és que el criteri l’hem canviat.
Mirin, aquí el criteri el canvien un 27 de desembre o el canvien segons com per votar
a favor d’una reforma laboral o en contra, segons com ve. Jo els hi demano que
aquesta passió que li posen aferrissada per defensar segons quines mocions, la
posin també per defensar els drets dels ciutadans de l'Hospitalet, els hi demano per
coherència, perquè crec que la voluntat política ha d’existir.
Mirin, tinc la sensació que vostès s’han despenjat, vostès Sr.s de Convergència i Unió
s’han despenjat de la societat i estan mirant cap a un altre costat. Entenc que és
incòmode, és incòmode posar això de manifest. Però miri, els primers que estan
incomplint l’Estatut d’Autonomia del 2006 són vostès, quan miren cap a una altra
banda quan parlem de l’article 219, en aquest cas, podríem parlar de tots els articles
que portem, doncs no sé, el Sr. Lluís Esteve parlava de les escoles de música, de les
escoles bressol, parlem de plans d’ocupació pel Partit Popular, que ha caigut un 57%
en dos anys.
Parlem de la merma de drets i llibertats i aquí la passió no la posem, doncs bé, per
part d’aquests grups municipals, per part del Partit Socialista de Catalunya i per part
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, la passió la posem per
reivindicar drets, drets i serveis públics. Jo els hi demanaria això, passió al Parlament
i passió per reclamar al seu govern de la Generalitat. Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Yo solamente indicar que, mire, ninguna legislación
internacional recoge el derecho al aborto, ninguna, no existe el derecho al aborto, sin
embargo el derecho…, no existe, díganme una, miren, el derecho a la vida está
recogido en la legislación, española en la Constitución y en la legislación
internacional, la resolución 2106 de 2013, del Consejo de Seguridad de Organización
de Naciones Unidas, rechaza cualquier medida que pretenda legitimar el aborto y
reconocer el aborto como un derecho humano, Naciones Unidas. Por qué se quitan
los plazos, los términos, porque es una exigencia de esta Organización. Pero es que
además el Tribunal de Estrasburgo, les hablo de leyes, algo que parece que a
ustedes no les gusta, estableció que hay vida humana en el momento de la
concepción, por eso lo que proponemos con esta nueva Ley del aborto es defender
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los derechos no sólo de la mujer, sino también de esa nueva vida, los derechos de
ese que es más débil, los derechos del que no puede defenderse.
Y además le digo, mire, informe de 100 páginas elaborado por el Colegio de Médicos
de Madrid, 8 de marzo de 2013, sobre la Ley del aborto aprobada en el 2010 por el
gobierno socialista, denuncia que según esa Ley, la sospecha diagnóstica de
discapacidad convertía la vida del embrión y feto en una vida sin valor, sin derecho a
la vida y que, acogiéndose al supuesto de malformaciones, se estaba abortando a
fetos con cardiopatías tratables o pies varos. Oiga, Colegio de Médicos de Madrid, 8
de marzo de 2013, búsquenlo, léanlo. Y, desde luego, el Tribunal Constitucional
establece, en sentencia del año 1985, léanla, búsquenla, que en caso de conflicto
entre derechos, debe ser el legislador quien debe resolverlo y eso es lo que ustedes
ahora no nos permiten hacer.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, Sra. Fernández, si no quiere intervenir, intervengo yo.

SRA. FERNÁNDEZ
No, es que jo dubto que s’ho cregui, realment dubto que s’ho cregui, una altra cosa
és que ho hagi de dir. Escolti, repassis totes les legislacions d’Europa i veurà com
l’avortament en les primeres setmanes està despenalitzat, només ens queda Irlanda, i
ara ja ens posem a l’alçada de Malta. Totes deuen incomplir el dret internacional,
totes deuen incomplir el que diu l’ONU, totes deuen incomplir, però nosaltres no,
nosaltres ho complirem a “pies juntillas”, nosaltres serem més papistes que el Papa i
farem veure a la llum del món que sí que som els únics que tenim una visió garantista
respecte al dret a la vida que vostè defensa. Va, home, Sr. del Río, que no s’ho creu
ni vostè, home.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Secretaria, me pide el Sr. del Río, creo que no tiene ya tiempo ¿tiene o no tiene?
Se ha agotado el tiempo.
A ver, yo, si me permiten, a ver, no quisiera tampoco utilizar demasiado tiempo,
porque hoy el Pleno es muy intenso, no he querido intervenir en la primera parte,
pero creo que en este apartado hay cuatro mociones importantes, no digo que el
resto de mociones no lo sean, pero creo que en este apartado estamos hablando de
temas importantes. Y empezaré por el último comentario que hacía el Sr. del Río.
A ver, yo no sé cómo puede justificar, yo ya entiendo que a veces como
representantes de un grupo político, tenemos que justificar o tenemos que defender
algunas cosas de las que no estamos del todo convencidos. Pero es que a usted
encima lo veo convencido y esto es lo que más me preocupa cuando hablamos de
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este tema, un tema que es importante. Es un tema importante y que además, cuando
lo estaba escuchando, pensaba que qué concepto tiene usted de las mujeres, no sé
qué concepto tiene usted de las mujeres.
A ver, usted hablaba de que como gobierno, el Sr. Gallardón que va ahora a
establecer diálogo, que está en contacto con el Colegio de Médicos y con no sé
cuántas organizaciones más, hombre, yo no sé si es verdad o es mentira, pero lo que
sí sé es que estaría bien que hablaran con las mujeres, que hablaran con las mujeres
y que hablaran también con los hombres, porque evidentemente esta Ley, este
proyecto de Ley no es un tema solo que afecte a las mujeres, es un tema que afecta
a la sociedad, que nos afecta a las mujeres y que afecta también a los hombres, a las
parejas, y por tanto, es un tema de la sociedad. No se preocupe usted porque ya le
anticipo que las mujeres hablaremos, hablaremos y lo haremos allí donde tengamos
posibilidad de hacerlo. Lo hacemos aquí en este Pleno, lo hará la sociedad civil en la
ciudad, seguro, las entidades de mujeres, pero estoy convencida de que también lo
harán las entidades de la ciudad.
Porque esta es una Ley innecesaria, yo lo voy a dejar ahí, es una Ley que no había
ningún tipo de conflicto en la sociedad y que allí donde no hay conflicto ustedes son
unos artistas en crear el conflicto. Y lo han creado bajo el paraguas de la crisis,
reformando muchas leyes, cambiando el tema de las pensiones, haciendo la reforma
local, por cierto, esto que usted decía, que estamos en el primer borrador y que no
nos preocupemos, hombre, pues si esto va como la Ley de la reforma local, vamos
apañados, porque desde el primer borrador que era un desastre, hasta el final, que
yo creo que es todavía más desastre, no ha habido demasiado cambio.
Hombre, que usted me diga que por en medio, ahora, tal y como decía la Sra. Dolors
Fernández, pues bueno, seguramente dirán que algunas cosas irán cambiando,
hombre, yo de entrada, yo no me voy a fiar. Y no es que no me fíe, me fío de las
instituciones, pero no me fío de alguien que está dispuesto a reformar una Ley que
nos sitúa, como decía la Sra. Borràs, hace 30 años y, hombre, en esta sociedad, y al
menos en esta ciudad, hemos luchado mucho para tener los derechos que entre
todos hemos ganado, y nos toca bastante las narices, por no decir otra cosa, que
poco a poco estemos perdiendo los derechos que hemos ido consiguiendo, luchando
día a día, en Hospitalet y en esta sociedad.
Por tanto, Sr. del Río, yo lo único que le pido, se lo dice la moción, se lo han dicho
algunos compañeros de su propio partido, porque alguno habrá también que sea
sensato, incluso lo han dicho algunos, en fin, personas de otras formaciones políticas
de derechas, fuera de España, en Francia, Marine Le Pen incluso no está de acuerdo
con esta Ley que ustedes están planteando. Por tanto, yo le pediría, Sr. del Río, que
usted que tiene, seguro, relación con el Sr. Gallardón y con el Sr. Rajoy, que les haga
entender que esta Ley no lleva a nada positivo. Que no les lleva a ustedes como
partido político, tampoco me preocupa, pero que no nos lleva a la sociedad a nada
positivo.
Por tanto, le pedimos que nos deje que nosotros, que nosotras, podamos elegir si
queremos ser madres o no, que podamos elegir qué hacemos con nuestro cuerpo y
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yo creo que, respetando absolutamente todas las posiciones, entiendo que esta Ley,
en estos momentos, lo mejor que podría pasar es que no viera la luz.
Decir también, porque creo que hay otra moción que es importante, que es la moción
que habla de la situación de muchas familias, de muchas personas, que han perdido
su vivienda y que en estos momentos la crisis, la cara dura, la cara más terrible de la
crisis no solamente es el paro, sino también ver que muchas familias han perdido su
vivienda.
Y es verdad, es verdad que nosotros desde la ciudad llevamos mucho tiempo
trabajando con las plataformas, que llevamos tiempo trabajando con las asociaciones
de vecinos, que estamos trabajando con las entidades financieras, que es absurdo
que en un momento en el que hay tanta necesidad de vivienda para muchas familias,
haya pisos vacíos, hemos intentado mediar, hemos mediado con las entidades
financieras, hemos conseguido frutos positivos, pero es evidente que, como todo, a
veces hay algunos casos, hay algunas entidades financieras que no entran en la
mediación y que no están poniendo a disposición esos pisos para dar un servicio
social como el que se necesita en estos momentos, en nuestra sociedad.
Por tanto, hemos querido, no solamente dar apoyo, sino firmar esta moción, vamos a
ponernos a trabajar en serio, desde ya, intentando, no tanto con esa finalidad, como
decía el Sr. Monrós, de sancionar, de cobrar multas, no tenemos ningún interés en
cobrar ninguna multa, sino que lo que queremos es que esos pisos, lo antes posible,
se puedan poner a disposición de familias que necesitan vivienda.
Porque hay un tema añadido que también quisiera añadir, que es que esos pisos
desocupados están generando también grandes conflictos en algunas comunidades,
y el Sr. Bonals, responsable de seguridad, de convivencia y de civismo, lo sabe bien,
esos pisos vacíos que a veces han sido ocupados de una forma ilegal, no por familias
normalizadas, sino por personas que se han aprovechado de esa circunstancia, están
generando muchos problemas en algunas comunidades.
Y creo que lo mejor para las familias, para las comunidades, para los vecinos, es que
no haya esos pisos desocupados, que tengamos un elemento de presión más, para
que los bancos, para que las entidades financieras, depositen esos domicilios, esas
viviendas, en manos de la administración, en manos de la bolsa del Ayuntamiento,
para que nosotros podamos facilitar esas viviendas sociales que tanta gente necesita.
Y ya para finalizar, porque son todas las mociones, como decía, son importantes,
evidentemente nos preocupa mucho la viabilidad de nuestra escuela de música, es
un proyecto que mucha gente conoce, más de 1.000 alumnos, Sra. Borràs vostè ho
sap, que estan en aquests moments utilitzant els serveis de l’escola de música, una
escola de música que va néixer gràcies a l’esforç i la col·laboració entre institucions,
entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, i que en aquests moments, gràcies a
aquell impuls, en aquests moments estem atenent a molts nens que sens dubte no
tindrien l’oportunitat d’accedir a la cultura des de tan petits.

…/…

83

I seria una llàstima que per un incompliment dels compromisos entre la Generalitat i
l’Ajuntament, aquesta escola de música pugui estar en perill, ja els hi puc anunciar a
tothom, que l’Ajuntament de l'Hospitalet farà tot el que pugui, tots els impossibles, per
tirar endavant aquest projecte, com és l’escola de música. I ho fem amb l’escola de
música i ho fem amb tants i tants projectes que desgraciadament altres
administracions han deixat de finançar, ho estem fent, com és el cas, em feia gràcia
el Sr. del Río, que hablaba de las personas con dependencia, hombre, hay que tener,
no sé cómo calificarlo, para hablar de dependencia, cuando en estos momentos las
ayudas a la dependencia sabemos todos como van y que ustedes encima estén
intentando que esta Ley de aborto impida que fetos con malformaciones
obligatoriamente tengan que nacer. En todo caso, esto tiene que depender de la
voluntad de la madre, de la voluntad de la familia, que para eso está.
Y por último decir, jo entenc, Sra. Borràs, que de vegades, bé, és difícil justificar
coses que un, doncs no té masses arguments, no hi ha arguments, no es pot justificar
que una ciutat com l'Hospitalet tingui la notícia el 27 de desembre, sort que no va ser
el 28, perquè com és el dia dels Innocents, podia haver estat perfectament
comunicada aquell dia, que la ciutat de l'Hospitalet es quedava sense cap ajut per
part de la Generalitat, a través del fons de cooperació. Entenc que vostè pot dir que la
Generalitat està malament finançada, que Madrid ens deu molts diners, però els pocs
o molts diners que hi ha a Catalunya, s’han de repartir entre tots i totes els catalans i
que jo sàpiga, la segona ciutat de Catalunya, amb 255.000 habitants, es mereix
també una aportació per la Generalitat de Catalunya, una aportació i una contribució
als serveis que oferim en aquesta ciutat i que es mereixen, no l’Alcaldessa, no els
Regidors, no els Tinents d’Alcalde, sinó els ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat.
Per tant, espero Sra. Borràs que faci arribar també al seu govern, al nostre govern, al
govern de la Generalitat, al govern de Convergència i Unió, que des de l'Hospitalet no
estem d’acord amb aquesta decisió, no ho vam estar l’any passat i ho vam recórrer, i
no ho estem enguany i també hem recorregut. Per tant, ens veurem, perquè no ens
han deixat un altre marge, en els tribunals, a veure si els tribunals al final ens donen
la raó.
Bé, finalitzo aquí i passaríem ja al bloc del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 10, 11, 12 i 13, adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 10.- SOBRE LA RETIRADA DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI
ORGÀNICA PEL QUAL EL GOVERN DE L’ESTAT PRETÉN REVISAR LA
LEGISLACIÓ VIGENT SOBRE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
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Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que la Llei Orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de
la interrupció voluntària de l'embaràs, recull la garantia dels drets fonamentals en
l'àmbit de la salut sexual i reproductiva, regula les condicions de la interrupció
voluntària de l’embaràs i estableix les corresponents obligacions dels poders públics.
ATÈS que en el seu text, es declara el dret de totes les persones a adoptar lliurement
decisions que afecten la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que els
derivats del respecte als drets de les altres persones i a l'ordre públic garantit per la
Constitució i les lleis, i es reconeix el dret a la maternitat lliurement decidida el que
implica no només reconèixer a les dones la capacitat de decisió sobre el seu
embaràs, sinó també que aquesta decisió, conscient i responsable, sigui respectada.
ATÈS que la Llei vigent, que va venir a substituir una regulació que vint anys enrere
havia suposat un avanç en la protecció de les dones, va ser elaborada, debatuda i
aprovada des del consens amb la gran majoria dels grups polítics amb representació
parlamentària, després del treball en seu parlamentària d'una Subcomissió a la
Comissió d'Igualtat en la qual es va comptar amb la participació d'una trentena
d'experts i considerant les recomanacions d'experts juristes i professionals de la
bioètica i la sanitat . A més, va reforçar la seguretat jurídica en la regulació de la
interrupció voluntària de l'embaràs i va incorporar la jurisprudència del Tribunal
Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans, així com diferents
pronunciaments, en forma de conclusions i recomanacions, del Consell d'Estat i
organismes internacionals de Nacions Unides, de l'Organització Mundial de la Salut,
del Consell d'Europa i de la Unió Europea.
VIST que el Govern ha anunciat una revisió d'aquesta legislació que representaria un
extraordinari retrocés normatiu, social i ideològic i tornaria a situar les dones
espanyoles en la clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir responsable, conscient
i lliurement sobre la seva sexualitat i maternitat, i afectant a la seva seguretat jurídica i
a la dels professionals del nostre sistema de salut, així com a la garantia en l'accés a
les corresponents prestacions sanitàries.
VIST que en aquest sentit, el 20 de desembre del 2014 es va presentar al Consell de
Ministres un Avantprojecte de Llei Orgànica el contingut de la qual ha confirmat, i
tristament superat, les pitjors conjectures sobre els seus desastrosos efectes sobre la
llibertat i els drets de les dones.
ATÈS que amb l'Avantprojecte aprovat pel Govern se suprimeix el dret de les dones a
interrompre el seu embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant com a
delicte despenalitzat només en els supòsits de violació i "greu perill per a la vida o la

…/…

85

salut" de la dona, privant aquesta del seu dret a decidir sobre la seva maternitat. Se
suprimeix també, per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals
incompatibles amb la vida, que havia justificat la interrupció del embaràs des dels
anys vuitanta del segle passat.
ATÈS que aquesta norma no només suposarà un greu retrocés de més de trenta
anys per la legislació espanyola en aquest àmbit, i l'incompliment de compromisos
internacionals en matèria de drets sexuals i reproductius i de llibertat de les dones a
decidir sobre la seva maternitat, sinó que situaria Espanya com una excepció a tota
Europa, on en els últims anys cap país havia legislat fent matrxa enrere en aquesta
matèria, mentre que les dones espanyoles patiran aquest retrocés després de haver
comptat amb una de les legislacions més avançades, més segures, amb majors
efectes en la prevenció d'embarassos no desitjats i que havia aconseguit reduir el
nombre d'avortaments en l'últim any.
ATÈS que, davant tot l’exposat anteriorment, no és estrany que la iniciativa del
govern hagi provocat la aparició de declaracions de membres del seu propi partit,
incloses les d'algunes dones que ocupen càrrecs públics, discrepant del seu
contingut, i la crítica de dirigents i mitjans de comunicació en el estranger, on només
ha provocat la felicitació de formacions polítiques d'extrema dreta d'altres països.
Per tot l’anterior, el grups polítics del PSC i ICV-EUiA proposen a l’Ajuntament en Ple,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar el Govern d’Espanya a retirar immediatament i no continuar la
tramitació de l'Avantprojecte de Llei Orgànica pel qual pretén revisar la legislació
vigent a Espanya sobre salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l'
embaràs.
SEGON.- Notificar aquest acord al President del Govern de l’Estat; al Ministeri de
Justícia; al President de la Generalitat de Catalunya; a la presidenta del Parlament de
Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de
l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.

MOCIÓ 11.- SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE
CATALUNYA PER A L’EXERCICI 2013.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve;
i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS que el passat 27 de desembre de 2013, va ser publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la Resolució de la Vicepresidenta del Govern i consellera de
Governació i Relacions Institucionals, GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de
distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la
Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013, amb
nous criteris que no han estat debatuts, ni consensuats amb els ajuntaments.
ATÈS que aquesta disposició realitza la distribució d’un import de 37.570.998,94
euros en concepte de participació en els ingressos de la Generalitat entre els
municipis de Catalunya, tram de lliure disposició, a càrrec del pressupost de 2014 i no
respecta els principis de suficiència financera del món local i desgasta la confiança
mútua que ha d’existir entre els ajuntaments i el govern de la Generalitat.
ATÈS que per a la realització d’aquesta distribució la Resolució ha considerat
l’increment que ha representat, per a la majoria d’ajuntaments de Catalunya, la
participació en els ingressos de l’Estat (PIE) durant aquest exercici 2013 i en relació
amb la PIE del 2012.
ATÈS que en aquest sentit, amb caràcter general, els ajuntaments rebran la
diferència entre l’import del FCLC atorgat el 2012 i l’esmentat increment de la PIE. Si
no hi ha hagut increment, rebran la totalitat del FCLC atorgat el 2012. Així mateix, els
municipis en els quals l’increment en concepte de PIE superi l’import del FCLC de
2012, no percebran cap import en concepte de FCLC per a l’any 2013.
ATÈS que, com a conseqüència de l’aplicació d’aquest criteri de distribució, el nostre
municipi, conjuntament amb altres 107 més de Catalunya, que representen el 70% de
la població total, no percebrà cap import procedent del Fons de cooperació local de
Catalunya any 2013.
ATÈS que de l’anàlisi de la Resolució es desprèn amb claredat que no s’ajusta a
l’ordenament jurídic vigent i que incorre en vicis de nul•litat de ple dret i d’anul•labilitat
en la mesura que:
•
Ha estat dictada en infracció del principi de reserva de Llei del Parlament de
Catalunya, establert en aquesta matèria per l’article 219.1 del Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
•
Ha estat dictada per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria,
en la mesura que la dotació del Fons de cooperació i la determinació dels criteris de
distribució entre els governs locals, correspon al Parlament de Catalunya.
•
Vulnera la normativa sobre compromisos de despesa amb càrrec a
pressupostos futurs, regulada per l’article 21 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer de
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, prorrogada per a l’any
2013; i els articles 36 i 38.1 del Reial Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
•

Utilitza un criteri de distribució mancat de fonament legal i que:
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o
És contrari a l’article 219.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i a
l’article 51 de la Llei 1/2012, de Pressuposts de la Generalitat de Catalunya de
2012, prorrogada per Decrets de la Generalitat de Catalunya,
o
Atorga, arbitràriament, caràcter definitiu als resultats econòmics de les
bestretes corresponents als exercicis 2012 i 2013, de la participació en els
ingressos de l’estat (PIE); quan és prou sabut que les esmentades bestretes
no predeterminen en cap sentit les quantitats que finalment rebrà cada entitat
local pel concepte de participació en els ingressos de l’Estat, ja que es troba
subjecte a la determinació de la liquidació definitiva.
ATÈS que, concretament, a l’exercici 2013, s‘ha produït un increment molt important
en les quanties de les bestretes (al voltant d’un 16% de mitjana) com a conseqüència
d’una estimació molt optimista de la recaptació de l’Estat corresponent a dit exercici.
A la vista de les dades disponibles de la recaptació real dels ingressos de l’Estat a
novembre 2013, es constata que és substancialment inferior a la previsió realitzada.
Per aquest motiu, és altament probable que l’import de la liquidació definitiva de
l’exercici 2013 sigui negativa, incidint especialment en els Ajuntaments que han rebut
bestretes superiors que es veuran doblement perjudicats, hauran de tornar aquest
increment transitori de finançament i alhora no tindran cap ingrés pel Fons de
Cooperació Local de Catalunya.
A més, aquest criteri no atén ni a la capacitat fiscal, ni a la necessitat de despesa dels
municipis, circumstància que es fa evident si es considera que com a conseqüència
de l’aplicació d’aquesta resolució, 108 municipis, entre els quals es troba el
L’Hospitalet, no rebran cap aportació econòmica, la qual cosa constitueix un perjudici
econòmic efectiu als interessos de la nostra població i un clar atemptat als principis
de objectivitat, equitat i no discriminació.
ATÈS que l’assignació del Fons de Cooperació Local a la ciutat ja havia baixat
considerablement l’any 2012. Així, mentre l’any 2011 el Fons va designar a
L’Hospitalet 1.168.800 euros, l’any 2012 la quantitat va ser de 733.224 (-37,27 %),
decisió que ja va recórrer l’Ajuntament i que està encara pendent de resolució.
ATÈS que es dona el cas que a més, el Departament de Governació no ha abonat
encara a l’Hospitalet una partida de 144.286 euros corresponents a 2011 i una altra
de 426.124 dels diners assignats pel Fons de Cooperació Local per a 2012.
ATÈS que el fet que la distribució del fons s'hagi acordat sense cap tipus de diàleg ni
consens amb representants dels ajuntaments, és un nou menysteniment i una
deslleialtat al món local, que s’afegeix a d’altres clamorosos incompliments com les
aportacions destinades a les escoles bressol municipals, el dels convenis del pla de
barris, i els deutes del món local, que en el cas de L’Hospitalet ja sumen 15,5 milions
d'euros.
Per tot l’anterior, el grups polítics del PSC i ICV-EUiA proposen a l’Ajuntament en Ple,
l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- Requerir la Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i
Relacions Institucionals perquè declari la nul•litat de la Resolució GRI/2715/2013, de
19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els
ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya,
any 2013, i deixi sense efecte la totalitat de les seves disposicions.
SEGON.- Requerir el Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar una nova
distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya, d’acord amb els criteris
continguts a l’article 51 de la Llei 1/2012 de 22 de febrer, i amb respecte a la resta de
disposicions de l’ordenament jurídic vigent.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al President del Govern de la Generalitat
de Catalunya, a la consellera de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya, als Grups parlamentaris representats al Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació
de Municpis de Catalunya (FMC) i als membres dels Consells de Districte i del
Consell de Ciutat de L’Hospitalet.

MOCIÓ 12.- INSTANT L’OBERTURA D’EXPEDIENTS SANCIONADORS A LES
ENTITATS FINANCERES PER LA PERMANENT DESOCUPACIÓ DELS
HABITATGES DE LA SEVA PROPIETAT A L'HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada, i sotmesa a votació s'aprova per unanimitat dels assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que l'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de
persones, que a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les
seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la
impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o el lloguer de la seva llar.
ATÈS que la seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'estat
Espanyol i centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un
habitatge digne, enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema,
pobresa, i exclusió social, econòmica i residencial.
ATÈS que segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins
setembre 2013, a l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries,
de les quals 96.927 a Catalunya. I que segons l'informe presentat pel Col•legi de
Registradors de la Propietat, només durant l'any 2012, la banca va quedar-se més de
30.034 primers habitatges per impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115
desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat
Autònoma que encapçala tots els rànquings, tant d'execucions hipotecàries com de
desnonaments. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial de 2013
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s'executen 45 llançaments al dia de mitjana.
ATÈS que ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que
constitueix una autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe
Emergencia Habitacional en el estado español, elaborat per l'Observatori DESC,
aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'estat espanyol és el país d'Europa
amb més habitatge buit, 13,7% del parc total – 3 milions i mig de pisos segons el
darrer cens estatal d’habitatge de 2011 - i amb un parc social d'habitatge clarament
insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge existent -.
ATÈS que en aquest context la situació d'emergència en que es troba gran part de la
població s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions
d'habitatges als municipis. Una forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de
vulnerabilitat social dels qui es veuen abocats a recorre-hi.
ATÈS que la manca de recursos de les administracions locals per fer front a la
problemàtica contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats
financeres i les seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la
bombolla immobiliària. I que aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència
d'execucions hipotecàries, es mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de
mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus
inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges destinats
exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que segons l'article
33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat.
ATÈS que gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra,
rescatades amb diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de
l'Estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs
d'actius al anomenat ”banc dolent”, la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, però, la forta inversió pública no
ha anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadania i els ajuts milionaris a la
banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap contrapartida social.
ATÈS que la situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que
possibilitin l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos,
acomplint el mandat constitucional de l'article 47 de la CE. Encàrrec als poders
públics que reiteren l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) i 11 del
Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC).
ATÈS que donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la
manca de recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en
mans de les entitats financeres. Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge,
desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es
converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast de l’administració per donar
resposta a la vulneració del dret.
VISTA la manca d'iniciatives a nivell estatal tant legislatives, com econòmiques i de
govern que donin una adequada resposta a la problemàtica de l'habitatge buit en
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mans de les entitats bancàries, malgrat el seu recolzament econòmic i polític per part
del govern central.
ATÈS que en aquest marc es quan més necessari es fa que els ajuntaments, que són
els que reben en primera instància l'impacte social d'aquesta situació, en tant que
administracions més properes a la ciutadania, en exercici de l'autonomia local i en el
marc competencial que els és propi, defensin els interessos habitacionals de la seva
població agreujats per les conseqüències generals de la crisi econòmica actual.
ATÈS que a la nostra ciutat s'ha constituït al maig de 2012 la Taula d'Intermediació
Hipotecària, a fi de cercar les respostes més adients a les qüestions que plantejaven
el fort increment de les execucions hipotecàries a la ciutat i el problema de l'habitatge
associat al mateix, alhora que pretén cercar una interlocució vàlida amb les entitats
financeres per a la intermediació en els casos concrets a fi d'apaivagar en allò
possible els efectes dels llançaments dels habitatges que s'anaven produint. I que en
aquesta Taula d'Intermediació Hipotecària interactuen i col•laboren els diversos
agents socials: les plataformes d'afectats per la hipoteca presents a la ciutat, els
sindicats, les entitats veïnals, l'Il•ltre. Col•legi d'Advocats, i els grups polítics del
govern municipal. Alhora que roman oberta a la incorporació d'altres actors socials.
ATÈS que fruit de la col•laboració, aportacions i el consens dels membres de la Taula
d'Intermediació esmentats i atesa la demanda de solucions a escala municipal,
aquest Ajuntament ja té elaborat el Pla d'accions per a l'habitatge a L'Hospitalet 20132015, com a document polític de caràcter prospectiu i dinàmic que es va
implementant en diferents acords municipals, per donar curs a les seves 15 línees
d'actuacions que es desenvolupen en 56 accions. I que aquest Pla és flexible en les
seves actuacions i es van modulant en funció de la realitat social de l'habitatge i dels
recursos municipals vers la problemàtica a nivell local que es troba en cada moment.
ATÈS que en el Pla d'accions per a l'habitatge a L'Hospitalet 2013-2015, es preveu la
creació d'una Borsa de Lloguer Social d'Origen Bancari, i que s'ha aconseguit en
aquest sentit algunes aportacions puntuals d'habitatges per part de les entitats
bancàries més col•laboradores per a la solució d'algunes emergències socials
habitacionals. I que malgrat aquesta col•laboració el problema desborda, en general,
el grau d'implicació que s'està obtenint per part de les entitats financeres vers la
posada en el mercat dels habitatges obtinguts per la via d'execucions hipotecàries.
ATÈS que els habitatges buits en mans de les entitats bancàries, alhora que no
reverteixen en el mercat a uns preus de lloguer assumibles per la població,
comporten una problemàtica pròpia que es va estenen de forma preocupant i a la que
cal donar una via de solució adequada: ocupacions il•legítimes producte de la
necessitat habitacional, alarma social per la participació d'actors que busquen un
lucre impropi en les ocupacions d'immobles, impagament de quotes de les comunitats
de propietaris amb la conseqüent degradació de les edificacions i perjudici econòmic
del veïnat, i altres efectes col•laterals.
VIST que l'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC)
estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i
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injustificada. I que, així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits
l'administració competent haurà d'obrir un expedient administratiu per realitzar els
actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els
que haurà de dictar una resolució.
VIST que l’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les
administracions han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles.
Tals com: l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de garanties als
propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la reparació de
desperfectes; l’mpuls de polítiques de foment de la rehabilitació d'habitatges en mal
estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració Pública per que els
gestioni en règim de lloguer; i l’adopció d'altres mesures per evitar la permanent
desocupació dels habitatges com les de caràcter fiscal, tant de foment com
penalitzadores.
VIST que, alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en
matèria de qualitat del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop
l'administració hagi adoptat les mesures de foment contemplades a l'art. 42, suara
esmentat. I que segons els articles 118.1 i 131 del mateix text normatiu, aquesta
actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. I que d'acord amb
el que estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes s’hauran de
destinar al finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a
l’habitatge.
ATÈS que d'acord amb l'article 3 del Codi Civil, les normes s'han d'interpretar d'acord
al context i a la realitat social en què s'apliquen. I que ens trobem en un context
caracteritzat per una situació d'emergència habitacional general en tota Espanya i,
particularment, en la nostra ciutat.
Per tot l’anterior, el grups polítics del PSC i ICV-EUiA proposen a l’Ajuntament en Ple,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- MANIFESTAR EL COMPROMÍS d'endegar mesures municipals en base a
la legalitat i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb
l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència
habitacional.
SEGON.- CONTINUAR IMPLEMENTANT acords municipals, en desenvolupament
del Pla d'accions per a l'habitatge a L'Hospitalet 2013-2015, per tal d'establir mesures
de foment per a evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges, en el
marc de l’article 42, de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya.
TERCER.- ELABORAR I APROVAR Programes d'Inspecció a fi de detectar,
comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent
desocupació, començant pels que són propietat d'entitats bancàries i altres grans
empreses.
QUART.- INSTRUIR procediments administratius contradictoris on es determinin,
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coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments
hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de
desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord
amb el que estableix l’article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de
Catalunya. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació
en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a
terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació.
CINQUÈ.- IMPOSAR, si s'escau, fins a 3 multes coercitives no sancionadores, tal i
com determina l’article 113.1 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya,
prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat no s’ha produït l'ocupació de
l'immoble prèviament requerida.
SISÈ.- INICIAR, si s'escau, un procediment sancionador per infracció molt greu en
cas que es mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat
per a corregir la situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la Llei 18/2007, del Dret a
l'Habitatge de Catalunya. En el ben entès que les sancions no resolen de forma
automàtica la problemàtica de les famílies que estan en risc d’exclusió social, atès
que aquestes famílies necessiten habitatges a preus inferiors als del mercat, i no que
els bancs paguin una multa i que aquí quedi tot plegat, l’Ajuntament de l'Hospitalet,
es compromet a garantir, que els imports recaptats pel nostre municipi en aquest
concepte sancionador, seran dedicats íntegrament a polítiques per evitar l’exclusió
social residencial de les famílies que estiguin afectades per aquest problema.
SETÈ.- INSTAR al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit
amb la mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències.
VUITÈ.- COMUNICAR aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.

MOCIÓ 13.- EN DEFENSA DE LA VIABILITAT DE LES ESCOLES MUNICIPALS
DE MÚSICA I DANSA A CATALUNYA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve;
i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música) en data 23 de desembre
del 2013 ha reunit a representants de 124 municipis, dels quals 81 són alcaldes i/o
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regidors, en relació a les darreres informacions sobre el finançament de les escoles
municipals de música i dansa.
Atès que l’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els
municipis, en el qual reconeixia l’esforç que les administracions locals havien fet per
establir l’oferta pública d’aquests ensenyaments. Gràcies a aquest procés es va anar
creant una xarxa d’escoles de música i dansa a diferents pobles i ciutats amb un
objectiu comú: socialitzar l’accés a la cultura.
Atès que el 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia tenint el
mateix objectiu: facilitar l’accés de la població a la música i la dansa per contribuir així
a l’educació integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la
cohesió social.
Atès que les escoles de música i dansa sempre han desenvolupat un doble paper: la
pràctica artística i la cohesió social, però també la professionalització, si s’escau, dels
seus alumnes. Poder acomplir les expectatives tan diverses de tot tipus d’usuaris ha
estat un gran repte.
Atès que fins ara, l’objectiu havia estat establir un mapa d’escoles finançades seguint
uns criteris bàsicament demogràfics, geogràfics i de comunicació i per això el
Departament d’Ensenyament ha contribuït al cofinançament dels costos de les
despeses de funcionament i de personal docent.
Atès que l'educació artística és un dels sectors de més importància en la possibilitat
de crear valors, habilitats i competències per a l’autoexpressió i la comunicació, per
fomentar noves formes de convivència en contextos de diversitat i desigualtat
culturals.
Atès que una societat més culta i artística és una societat més capaç, més
emprenedora i més rica en tots els sentits, fins i tot, en l’econòmic.
Per aquest motius, els Grups Polítics del PSC-PM i d’ICV-EUiA, proposen a
l'Ajuntament en Ple, l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a pagar el deute pendent del curs 201112.
SEGON.- Reclamar que el finançament del curs 2012-13 i 2013-14 sigui com a mínim
amb el mòdul 230€ i 150€ de música i dansa respectivament.
TERCER.- Exigir al Govern de la Generalitat una solució de futur que garanteixi la
viabilitat de les escoles municipals de música i dansa a Catalunya.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana d’Escoles de Música, a
totes les associacions de pares i mares de les escoles de l’Hospitalet, i a l’Escola
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Municipal de Música i Centre de les Arts.

CIU, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals de CiU i ICV-EUiA,
número 14, les intervencions s’han produït en el debat conjunt de les mocions
números 15, 16, 17 i 26.
Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 14, adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 14.- DE SUPORT A LA “RESOLUCIÓ 479/X DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA, PER LA QUAL S’ACORDA DE PRESENTAR A LA MESA DEL
CONGRÉS DELS DIPUTATS LA PROPOSICIÓ DE LLEI ORGÀNICA DE
DELEGACIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA COMPETÈNCIA PER
A AUTORITZAR, CONVOCAR I CELEBRAR UN REFERÈNDUM SOBRE EL
FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA”. Ha estat rebutjada amb 21 vots en contra dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6 vots a favor dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; assistents presents en el moment de la votació.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, número 15, les intervencions s’han produït en el debat
conjunt de les mocions números 14, 16, 17 i 26.
Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 15; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 15.- INSTANT AL DIÀLEG CATALUNYA-ESPANYA I A LA
FEDERALITZACIÓ DE L’ESTAT AUTONÒMIC MITJANÇANT UNA REFORMA
CONSTITUCIONAL. Ha estat rebutjada amb 14 vots en contra dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb13
vots a favor dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
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Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar;
assistents presents en el moment de la votació.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular,
números 16, 17, 18, 19, 20 i 21, es produeixen les intervencions següents, llevat del
debat de les mocions 16 i 17 que s’ha produït anteriorment en el debat conjunt amb
les mocions 14, 15 i 26:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació, Sr. Juan Carlos del Río, em deia la Sra. Bas.

SR. DEL RÍO
Sí, la Sra. Bas hará la respecto al padrón municipal, no, perdón, sobre el Hospital de
Bellvitge, el Sr. Cañizares hará la participación del Ayuntamiento, el Sr. Díez Crespo
la limpieza del mobiliario y la última la Sra. Sonia Esplugas.

SRA. ALCALDESSA
Doncs, Sra. Elisabet Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, en aquesta època de l’any, al mes de gener,
estem acostumats que cada any, amb totes les retallades que hi ha econòmiques, els
hospitals es vegin col·lapsats amb el tema de la grip. Cada any la cosa és més
preocupant. Aquest grup polític, com a regidors d’aquesta ciutat, el tema ens ocupa i
ens preocupa i, a més a més, és la nostra obligació preocupar-nos d’aquest tema.
Sabem que hi ha pacients que han estat durant cinc hores al passadissos d’urgències
sense ser atesos, perquè no hi havia llits.
Per tant, aquest tema creiem que és greu, que cada any és pitjor i per això demanem
que l’Ajuntament de l'Hospitalet es comprometi a defensar la qualitat assistencial dels
nostres ciutadans i reclami solucions a la Generalitat, pel col·lapse del servei
d’urgències de l’Hospital de Bellvitge i també sol·licitar a la Generalitat que es
replantegi les retallades a l’Hospital de Bellvitge, destinant el personal sanitari que
sigui necessari, pel bon funcionament del servei d’urgències. Gràcies.
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Essent les 20.40 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Sr. Senen Cañizares, endavant.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Perea. Bien, en la línea de lo que ya se ha dicho en la moción anterior,
que ha defendido la Sra. Perea, nuestra moción tiene también por objetivo manifestar
nuestra preocupación, la preocupación de mi grupo político, ante una decisión que a
priori, si me lo permiten, parece un tanto arbitraria. Esta decisión de la Generalitat por
la cual los ayuntamientos catalanes hemos pasado de ingresar 92 millones de euros
a ingresar sólo 37.
Esto se ha hecho so pretexto de la disponibilidad presupuestaria y a groso modo es
de justicia decir que nosotros no estamos especialmente en contra de que se
entienda el principio de que no se puede gastar más de lo que no se tiene. Y esto de
objetivo de déficit no es otra cosa que la voluntad política y legal de no enredar a los
catalanes.
Dicho esto, gobernar es priorizar y desde el Partido Popular creemos que quizás este
recorte que ha habido en el fondo de cooperación local, podría haberse evitado, en
gran parte, si se hubiera hecho algún ajuste presupuestario, por ejemplo en TV3 o
por ejemplo con las subvenciones a medios de comunicación, por poner dos
ejemplos.
No vamos a hacer una intervención poniendo cosas en esta balanza, yo qué sé,
Omnium, embajadas, todo el mundo sabe por dónde vamos y no hace falta que
entremos demasiado ahí, porque yo creo que nos hacemos entender, pero nosotros
querríamos resaltar dos aspectos de esta decisión de la Generalitat.
Por una parte que es una decisión que deja fuera a 5,6 millones de catalanes,
repartidos en 107 municipios, según datos de la Federación de Municipios de
Cataluña, por lo tanto, nos parece una distribución, bueno, una distribución
injustificable, que algunos han llamado irracional.
Y por otra parte esta decisión que se toma el 19 de diciembre y anuncian, como muy
bien decía antes la Alcaldesa, el 27 de diciembre, se ha dejado sólo diez días hábiles
para presentar alegaciones, lo cual nos parece, si me lo permiten, que tiene un punto
de mala fe en el poco margen que se ha dejado para responder a los municipios.
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Por eso, lo que nosotros esperamos es que el govern rectifique, ya dijo el otro día la
Sra. Joana Ortega que iba a plantear algún tipo de compensación, que el govern
rectifique e insistimos que el Ayuntamiento siga reclamando lo que es justo. Muchas
gracias.

SRA. PEREA
Muy bien, para defender la moción solicitando la limpieza del mobiliario urbano, Sr.
Díez Crespo.

SR. DÍEZ
La moción 20 hace referencia al estado lamentable que presentan muchas farolas,
semáforos, señales de tráfico, cabinas de teléfono y demás elementos de mobiliario
urbano, que están cubiertos de carteles, de pegatinas, que están vulnerando la
normativa del civismo y dando una imagen de suciedad, de dejadez, de abandono,
de las calles de nuestra ciudad, una imagen de dejadez importante.
Los carteles tardan mucho tiempo en ser retirados, en la moción se menciona el caso
de unos carteles colocados por el Partido Socialista, en la calle Barcelona, en Barón
de Maldá, que estuvieron cerca de tres meses antes de que fueran retirados, de
hecho fueron retirados la semana pasada, después de presentar esta moción.
La frecuencia de la limpieza no es la adecuada, no es normal que unos carteles se
tiren tres meses en las farolas, sin ser retirados, no es normal que nos gastemos 14
millones de euros en la limpieza de las calles y las farolas no se toquen.
Por todo ello, proponemos que se incremente la frecuencia de la limpieza y retirada
de este tipo de publicidad y que se incremente el control para evitar que los incívicos
coloquen carteles en sitios no permitidos.

SRA. PEREA
Tiene la palabra la Sra. Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Perea. Bien, esta última moción del Partido Popular es relativa a la
viabilidad de establecer una normativa específica, que regule las licencias de
ocupación en la vía pública, por parte de las entidades y asociaciones de la ciudad.
Nuestra ciudad es una ciudad con un tejido asociativo muy activo, para muestra hoy,
y que desarrolla muchas actividades en la vía pública. Esas asociaciones lo que
hacen es un esfuerzo, un gasto previo a la organización, de material, de cosas
perecederas, de seguro, de infraestructuras y demás. Además supone un esfuerzo de
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personas voluntarias que colaboran de manera desinteresada, sacrifican su vida
personal para conseguir que la actividad planificada sea un éxito.
Pues se han dado casos en la ciudad de Hospitalet que presentando una instancia,
con 15 días de antelación, para organizar una actividad al aire libre en la vía pública,
pues a menos de 24 horas de la fecha establecida para realizar la actividad, se les ha
denegado la solicitud, se les ha denegado el permiso. Esto significa además un
sobreesfuerzo, porque esas personas, a pocas horas, tienen que volver a
desconvocar a todas esas personas que habían previamente convocado, y eso
supone un doble esfuerzo.
Por tanto, el Ayuntamiento de Hospitalet actualmente no dispone de una normativa
específica que regule este tipo de actividades, creemos que una normativa
establecería y mejoraría la comunicación entre ambas partes, ya que las entidades y
asociaciones tendrían los requisitos por escrito de cuáles son los deberes y lo que
deben cumplir y el Ayuntamiento tendría la obligación de contestarles en un plazo
razonable.
Por todo ello, pedimos que el Ayuntamiento de Hospitalet estudie la viabilidad de
establecer una normativa específica. Segundo, que el Ayuntamiento consensue esta
normativa con los consejos de distrito de la ciudad. Y, tercero, dar traslado a las
asociaciones y a las entidades de la ciudad. Muchas gracias.

Essent les 20.50 hores, abandona la sessió el Sr. José Castro Borrallo, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. PEREA
Muy bien, para el posicionamiento por parte de Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, sobre la moción 19, ya hemos hecho el posicionamiento sobre una moción
parecida, por lo tanto, obviamente la votaremos a favor. Votaremos también a favor
de la moción número 20 y nos abstendremos de la 21.
Sobre la moción número 18, en la que nos hablan del colapso de urgencias del
Hospital de Bellvitge, pues obviamente hemos podido comprobar cómo está
urgencias, y esto es debido simplemente y llanamente, tenemos que ser claros, a los
recortes que está haciendo el gobierno de Convergència i Unió en la sanidad pública
catalana. Entonces aquí hay dos opciones, Convergència i Unió y el independentismo
prefieren gastar dinero en medios de comunicación subvencionados, prefieren darle
dinero a TV3, prefieren gastarse el dinero en embajadas irreales en el extranjero, en
vez de suprimir consejos comarcales o suprimir diputaciones, que es lo que tendrían
que hacer.
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Por tanto, aquí va a haber dos vías, una es justificar los recortes con el nacionalismo
que está haciendo Convergència i Unió, y a la que ahora le están dando amparo los
grupos que han firmado el tema del referéndum o la otra que es priorizar las ayudas
en los temas sociales. Por tanto, nosotros obviamente apoyaremos la moción contra
este colapso en las urgencias.

SRA. PEREA
Molt bé, té la paraula Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa,
gràcies.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Perea. Pel posicionament d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa respecte les mocions del PP. Serà favorable a tres de les mocions
i votarem en contra de la participació dels ajuntaments en els ingressos de la
Generalitat, perquè ja s’ha debatut i, per tant, ja s’ha aprovat la moció.
En tot cas, respecte a la de salut, crec que no és el millor dia perquè el PP avui ens
parli de salut pública, ha quedat abans bastant clar amb la Llei Gallardón de
l’avortament, ja li han recordat que està més a la dreta que Le Pen, i tampoc és el
millor dia perquè el Partit Popular ens parli de salut pública després de la sentència
ahir de la justícia madrilenya respecte a la privatització dels hospitals de Madrid.
Però, en definitiva, tampoc seria el millor dia perquè parlessin d’educació amb la Llei
Wert, tampoc seria el millor dia perquè parlessin de llibertat amb la Llei Mordaza, per
tant, crec que no és el millor dia perquè parlin de quasi res. En tot cas, els nostres
joves d’Esquerra Verda, aquest Nadal, felicitaven l’any 2014 amb una postal que
deia, “Bon any 1974”, no es van equivocar en la data, sinó que el que venien a dir és
que amb totes aquestes lleis estem retornant al passat.
I la casualitat d’aquesta moció que vostès presenten respecte a salut, ha fet coincidir,
com deia abans, amb el “revolcón” que la justícia els hi ha fet respecte a la sanitat
pública de Madrid. Per tant, el Partit Popular crec que té poca autoritat per presentar
aquesta moció i, fins i tot, abans el Sr. Juan Carlos del Río ens demanava un
referèndum respecte de la salut a Catalunya, en tot cas, nosaltres estaríem d’acord,
perquè ho volem decidir tot, evidentment, però li aconsellaria que també li
proposessin al President de la Comunitat de Madrid.
En tot cas, entrant en el fons de la moció, la votem favorablement, perquè els seus
papers ho aguanten quasi tot, en tot cas dir que la ciutat ha patit ja prous tancaments
de CAPS, la no obertura de CAPS, de centres d’atenció primària, ja acabats, va haver
una moció molt recent respecte del CAP de La Florida o CAPS no construïts, Sant
Josep, etc. I també respecte a què la ciutat està patint molt amb els seus hospitals,
l'Hospital de l'Hospitalet, la antiga Creu Roja, s’està desmantellant de serveis, i
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l'Hospital de Bellvitge, doncs tanca plantes i no obra el nou edifici, totalment acabat i
mancat de mobiliari sanitari.
Per tant, Convergència ens està fent passar vergonya també, per la seva manca
d’inversió en la sanitat, però també per alguns casos de corrupció i, en aquest sentit,
té els seus aliats també en el Parlament de Catalunya, amb la participació d’Esquerra
Republicana, doncs han aprovat un pressupost en el qual s’han estalviat molts diners,
redueixen molts diners a la salut catalana i, fins i tot, també amb aquest acord
d’aquests dos partits, doncs s’han estalviat alguna comissió d’investigació respecte a
algun cas de corrupció sanitària.
I tot això té conseqüències a la nostra ciutat, com diu la moció, que és la davallada de
la qualitat sanitària a la ciutat i al nostre país, l’increment de les llistes d’espera, i
malauradament, doncs també algunes morts que es produeixen en el nostre país. Per
tant, aquesta moció reclama que Convergència i Unió aturi aquesta situació i que ho
faci com per exemple amb algunes de les propostes que nosaltres hem fet, reduint i
controlant la despesa farmacèutica i els beneficis milionaris de la indústria
farmacéutica.
Respecte a la segona moció, la que he citat que votarem en contra, perquè ja està
aprovada anteriorment, dir que ens trobem davant el cas d’un altre dèficit sobrevingut,
respecte del fons de cohesió, que carrega el govern d’Artur Mas als municipis, amb
nocturnitat, traïdoria, això ja s’ha dit, el 27 de desembre se’ns diu que no rebrem
aquells diners que ja havíem pressupostat i, fins i tot, gastat, en els pressupostos de
l’Ajuntament.
Em recorda aquest “modus operandi” de Convergència i Unió, a una carta que vam
rebre ara fa dos anys, del Pla Educatiu d’Entorn, un 25 de maig, en la qual després
de 8 mesos de fer activitats del Pla Educatiu d’Entorn, amb el curs quasi acabat,
quedaven 15 dies per acabar el curs, ens diuen, per cert, no us pagaré, però podeu
remodelar les activitats tal com cregueu convenient, per tal de no incórrer en dèficit,
ens ho van dir 15 dies abans d’acabar el curs, quan ja portàvem 8 mesos d’activitat,
en diuen, per cert, no cobraràs allò que m’havia compromès. Per tant, aquest és el
“modus operandi” del govern de la Generalitat en aquests moments i, per tant, per
això hem aprovat una moció anteriorment, en contra d’aquesta distribució del fons de
cohesió al nostre país.
Respecte a les altres dues mocions de neteja del mobiliari urbà i de la viabilitat
d’establir una normativa específica per llicències d’ocupació a la via pública per les
entitats, votem favorablement.

Essent les 20.53 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, farem el posicionament de les mocions. A veure, hi ha
una moció que ja hem fet referència, que és sobre la participació dels ajuntaments en
els ingressos de la Generalitat, em sembla que nosaltres ens hem explicat quina és la
realitat de la dificultat de fer front a aquestes despeses i de, amb bon o mal encert,
mirar que aquells ajuntaments que rebessin ajuda, eren aquells que quedaven fora
del PIE i, per tant, en aquest sentit, doncs s’ha fet amb la intenció que quedés més o
menys compensat les dues aportacions, les que venien per part de l’Estat i les que
venien per part de Catalunya.
Respecte el tema de les urgències de l’Hospital de Bellvitge, certament avui no és el
dia més oportú perquè el Partit Popular ens parli de sanitat, no és el dia més oportú,
però segurament, també per part del Partit Popular, no són els més oportuns per
reclamar-nos els diners que ens neguen per fer certes polítiques. Aquest és un país,
a dia d’avui, que està malament finançat, en el qual els catalans cada dia paguem i
cada dia, doncs no se’ns retornen el gruix dels nostres diners i, per tant, d’aquí plora
la criatura. I si algú deien que tenia poca autoritat, jo m’atreveixo a dir en aquest cas,
que el Partit Popular, en aquest àmbit, no en té cap d’autoritat, perquè més enllà de
crear un dèficit, doncs important respecte a les finances de Catalunya, ens obliga a
fer un dèficit respecte les nostres pròpies finances, que ens deixa en una situació de
gran dificultat a l’hora de fer front a les despeses que tenim.
Per tant, en aquest sentit, escolti’m, francament, vostès ens demanen de dir, miri,
doncs vostès facin ajustos a TV3 i Catalunya Ràdio, escolti’m ¿vostès no miren TV3 i
Catalunya Ràdio? ¿no van veure que van fer, precisament degut als ajustos que es
fan sobre TV3 i Catalunya Ràdio, deixen d’emetre, doncs d’una forma normalitzada,
perquè els treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio consideren que se’ls fa un tracte
injust? Vostès segurament el que volen és que tanquem TV3 i Catalunya Ràdio, com
vostès han fet amb Televisió Valenciana, però això el govern de Catalunya no ho
farà, perquè qualsevol país normal requereix dels seus mitjans de comunicació, com
lògicament també ha de fer front, doncs al que és la seva sanitat. Però no ens
trobaran en un discurs absolutament demagògic, quan sabem perfectament d’on ens
vénen els mals i sabem perfectament de la manca de finançament, que vostès d’una
forma premeditada i obsessionada estan fent amb Catalunya. Per tant, el nostre vot
serà contrari.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, és el torn del Partit Socialista, perdó, perdó.
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SR. MONRÓS
Falten dues.

SRA. ALCALDESSA
Doncs vinga, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Respecte de la moció sol·licitant la neteja del mobiliari urbà, la votarem a favor,
perquè entenem que el que està demanant el Partit Popular és cert. El que aquí jo
volia recordar és que en el més de setembre del 2013, de l’any passat, vam aprovar
per unanimitat una moció a favor d’una campanya del civisme a la ciutat de
l'Hospitalet, que té molt a veure amb aquesta situació de manca de neteja, de
brutícia, de moltes coses de la ciutat, i aquí li pregaria a l’equip de govern que en
breu temps doni explicacions de com està aquesta campanya, per realment poder-la
treballar i portar-la a terme, perquè jo penso que és necessari, prioritari i molt urgent.

SR. PÉREZ FORT
Respecte a la normativa que reguli les llicències d’ocupació de via pública per part de
les entitats, nosaltres entenem que per aquest tipus de decisions administratives, en
benefici dels objectius de transparència en la relació administració-administrat, és
positiu determinar unes regles o normatives que fixin els requisits als que poden
acollir-se a l’hora de demanar, per una entitat, un espai públic, a efectes de realitzar
una determinada activitat. És millor si aquesta normativa està acordada per les dues
parts, pel que els agraïm al grup popular l’acceptació de la nostra proposta d’adhesió
al punt primer, a efectes que la dita normativa es consensuï en els consells de
districte de la ciutat. Per tant, votem a favor.

Essent les 21 hores, abandona la sessió la Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo,
regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part del grup socialista, em sembla que hi ha quatre
intervencions, Sra. Dolors Fernández.
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SRA. FERNÁNDEZ
Sí, nosaltres també votarem afirmativament la proposta que ens fa el PP respecte al
tema de les urgències de Bellvitge. A veure, nosaltres creiem que realment hi ha
problemes, i problemes greus, en l’àmbit de les urgències i no ho podem deslligar,
evidentment, de les retallades i no ho podem deslligar de la precarietat en què ara
estan els nostres serveis públics, és cert. Però també és cert que, i per no repetir el
que s’ha dit aquí, no estaria de més que la ciutadania de Catalunya, doncs també
tingués i s’emmirallés amb la ciutadania de la Comunitat de Madrid, organitzant-se
per aconseguir que la sanitat pública tingui més dignitat que la que el PP li pensava
donar.
El que ens preocupa i que per això nosaltres tenim la necessitat vital que es puguin
comprovar les dades, que es pugui contrastar. En aquest sentit, el dia 16 de gener
d’aquest any, evidentment, la Sra. Alcaldessa i jo mateixa ens vam trobar amb el Sr.
D.F., que és el Director del Sector Sanitari del Baix Llobregat i Centre Litoral i
l'Hospitalet, el Sr. A.G., que és Director-Gerent de l’Hospital de Bellvitge, i li vam
mostrar la nostra preocupació per tal i com estaven les urgències, val la pena dir que
ells també estaven preocupats. I, en aquest sentit, és cert que havien pres mesures,
mesures importants, per veure com podien salvar la situació i algunes que es referien
directament al que vostès plantejaven, l’hivern, dificultats, gent gran i moltes estades
al passadís, que significa una identificació amb un país que no té res a veure amb el
del primer món com és el nostre.
Jo tranquil·lament, quan vostè vulgui, li passaré tota la pila de bateria de mesures que
han decidit prendre, però sembla que la més important era que estaven treballant en
la planificació, llegeixo literalment, de l’obertura prevista durant el primer semestre
d’enguany, del servei d’urgències del nou edifici de l’Hospital Universitari de Bellvitge,
l’anomenada fase 2. Bé, nosaltres pensem que segurament això donarà una sortida
important a la situació de saturació que ara tenen les urgències, el que passa és que
ho voldríem veure, o sigui, confiem, pensem que hi ha voluntat, per part de les
autoritats sanitàries, en aquest cas, dels dos tècnics que he anomenat, de tirar
endavant aquest tema, però hores d’ara si parlem de les urgències, en aquest
moment hem de convenir que aquesta moció l’hauríem de votar afirmativament.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Perea.

Essent les 21.03 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. José Castro Borrallo, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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SRA. PEREA
Sí, Sr. Cañizares, mire, nuestro posicionamiento en esta moción va a ser en contra y
lo entenderá muy rápidamente. Primero, porque ya hemos aprobado la nuestra y ha
quedado claro nuestro posicionamiento, también por lo que ha manifestado la
Alcaldesa, en el sentido que ya hemos efectuado la reclamación y los recursos
oportunos ante las instancias correspondientes. Pero además, porque la postura del
Partido Popular en este sentido es, aparte de demagógica, es oportunista, lo que no
puede ser es que ustedes estén desmantelando, que la derecha de este país y de
este Estado, Convergència i Unió y el Partido Popular, estén desmantelando este
país, porque están retrotrayéndonos a los años 40, alguien hablaba de los años 74,
no, no els anys 40, no només en drets, sinó en llibertats, y aún se permiten el lujo de
venir aquí a decir que, hombre, la Generalitat tiene que pagar el Fondo de
Cooperación Local.
Miren, ustedes nos están creando déficit, porque nos transfieren menos de lo que nos
tendrían que haber transferido y aquello a lo que se comprometieron, nos bajan las
transferencias actuales y ahora, por último, nos culminan una reforma local sin
consenso, es curioso, porque ustedes piden consensos según para qué, sin
consenso y nos obligan a renunciar a los servicios públicos. Creemos, y lo he dicho,
que es oportunista y además realmente falta a la verdad, ustedes, si se sentaran a
hablar, que es lo que no hacen, ni piensan hacer, con los señores de la Generalitat,
probablemente los ayuntamientos no estaríamos sufriendo las tensiones que estamos
sufriendo, porque como están más lejos, pueden mirar para otro lado, pero mientras
tanto aquí hay que dar la cara, eso sí, tenemos que conceder subvenciones para los
polideportivos, para los parados, se nos exige, tenemos que tener bonificaciones para
el IBI, tenemos que tener bonificaciones, que por cierto, las bonificaciones del IBI, las
subvenciones del IBI serán más amplias de lo que han sido hasta ahora, aprovecho
la ocasión para decirlo y dejarlo claro. Ustedes nos exigen unos comportamientos
que ustedes no cumplen y vienen aquí a decirlo, pues personalmente me parece una
desfachatez, políticamente me parece una falta de respeto.
Mire, hoy la Sra. Borràs comentaba, ha nombrado al Sr. Iñaki Gabilondo, y hoy el Sr.
Iñaki Gabilondo ha dicho una frase que tal cual dice: “al paseo militar de la
apisonadora del Partido Popular en sus políticas antisociales, se les está empezando
a encontrar muchos obstáculos”, hablaba de Gamonal, hablaba de la sanidad
madrileña, hablaba de la readmisión obligada de la Sra. de Cospedal, de 500
trabajadores que echaron, porque se cargaron la libertad sindical. Lo que le está
diciendo la gente, que se está posicionando y que está exigiendo el servicio público
es, siéntense, hablen y acuerden, no confronten, igual que ustedes dicen que
Convergència confronta, ustedes confrontan y los que estamos en medio, que somos
los ciudadanos de a pie, pringamos, disculpen la expresión, pero bueno, en este
Pleno como ya se han dicho unas cuantas, no vendrá de aquí.
Mirin, no és una rabacaneria, en cap cas no estem aquí, no es un pataleo exigiendo
una financiación pública, es el reconocimiento a los ciudadanos a esos servicios
públicos que a lo largo de todos estos años han tenido. Miren, este gobierno, lo ha
dicho el Sr. Belver, el otro día lo definió clarísimamente cuando dijo, nos han dejado
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solos, bueno, pues que sepan que este gobierno y lo ha dicho la Alcaldesa, se
blindará para garantizar esos servicios públicos.

Essent les 21.06 hores, abandona la sessió el Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, regidor
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Així mateix, s’incorpora a
la sessió la Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo, regidora del Partit dels Socialistes de
Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Queden dues mocions i dos minuts, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa, sobre la moción número 20. Una vez superado el primer
susto, porque cuando envió el certificado la Secretaria con las mociones, al ver la foto
del Sr. Díez Crespo con el periódico así, pensábamos que nos habían colado como si
fuera la reclamación por un secuestro o algo así, entonces, después de superado el
primer impacto, viendo la moción, más allá de algunas incorrecciones que usted
plantea en los acuerdos, porque, entre otras, cuando da los traslados, da traslado a
una empresa que no tiene…, en su contrato de servicios no figura la limpieza del
mobiliario urbano, más allá creo que menciona los contenedores, que eso sí, pero del
resto de mobiliario urbano no, por no entrar en mayor debate, le votaríamos
favorablemente, en el bien entendido que todos los servicios, o sea, la limpieza en el
conjunto de la ciudad, evidentemente el Ayuntamiento tiene la obligación de hacer la
limpieza, pero que entre todos hemos de conseguir que esté menos sucia, por tanto,
contra menos ensuciemos, más eficientes serán nuestros servicios públicos.

Essent les 21.07 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, regidor
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per l’última, Sr. Bonals.

SR. BONALS
Bé, referent a la moció que parla dels permisos de via pública de les organitzacions
polítiques o entitats ciutadanes. Bé, és una moció que no està de més, però en tot
cas, jo crec que no hi ha un problema, crec que, sincerament, les peticions d’entitats i
organitzacions polítiques, abans del 2013, fora dels períodes electorals, eren
realment molt poques, a ningú se li escapa que a partir del 2013, les peticions s’han

…/…

106

multiplicat d’una manera exponencial. A l’any 2013 van haver-hi 212 peticions de
partits i organitzacions polítiques i crec que tret d’una, no hi va haver cap problema
amb cap de les peticions.
Però dit això, crec que és positiu que s’acordi una normativa que sigui clara per
tothom, per vosaltres, per a les organitzacions polítiques i per a les entitats, per tant, li
donarem suport al punt 1 i al punt 3, i al punt 2 no li donarem suport, perquè creiem
que aquesta resolució, el criteri s’ha d’establir ja, perquè cada setmana estan venint
peticions a l’àrea que s’han de resoldre. Per tant, d’aquí al pròxim Ple ha d’haver una
resolució de cóm es concediran els permisos de via pública, a les organitzacions
polítiques i entitats socials de la ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per tant, votaríem a favor de l’apartat primer i tercer. Sí, per part del Partit
Popular, Sra. Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Només per agrair al Partit Socialista el seu suport a la
moció i sobretot per donar-nos la raó que sí que és oportuna la moció, més que res,
perquè és ara al mes de gener quan hi ha aquest col·lapse, quan es donen els casos
de grip i quan està tan malament, la prova és que vostès dos, l’Alcaldessa i vostès,
van anar a Bellvitge i van parlar amb el Director, i els hi va dir que sí, que tenen raó,
per tant, és oportuna. I dic que és oportuna, perquè el Sr. Esteve deia que no ho és i,
per tant, sí que és oportuna, és un problema de ciutat, que ens ha de preocupar i, a
més a més, dir-li que, bé, sempre em surt amb comparacions amb Madrid i amb
d’altres ciutats, aquí estem a Hospitalet, jo no li trec mai a vostè que vostès governen
a Andalusia i allà, per exemple, s’han privatitzat més de la meitat dels hospitals i
funcionen així, sí senyor, per tant, mirem Hospitalet, que estem a Hospitalet i és la
nostra responsabilitat.
I a la Sra. Meritxell Borràs, que ja està bé de l’Espanya ens roba, és que ja cansa
l’Espanya ens roba, compleixin la seva responsabilitat i vostè que està al Parlament
del que s’ha de preocupar és de l'Hospitalet, que per això està al Parlament, i que
urgències de Bellvitge no estigui com està. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Sonia Esplugas.
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SRA. ESPLUGAS
Gràcies. En primer lloc, agrair a les forces polítiques que han donat suport a la moció
i, en segon lloc, comentar-li al Sr. Bonals, vostè rebutja, el grup socialista rebutja que
el tema de la normativa es porti als consells de districte, era una esmena de
Convergència i Unió que jo he tingut a bé posar-la, afegir-la al text, en el ben entès
que Convergència i Unió i, en aquest cas, el Partit Popular, volem, tenim la voluntat
que aquesta normativa es consensuï amb les associacions i entitats, per tant, no
s’aprova, però sí que manifestem la voluntat que aquesta normativa sigui
consensuada amb les entitats i associacions, perquè considerem que és adient tenir
el punt de vista de l’altre part. Gràcies.

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

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, muy brevemente, decir que me parece un poco pobre,
un poco pobre el argumento de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, que dice que no votan a favor de mi moción porque ya la han votado
antes, es un argumento pobre y más cuando en este Pleno hemos votado quince
veces sobre el modelo territorial, que ni siquiera nos compete a nosotros, y todos o
casi todos los partidos hemos votado lo mismo, casi todos los partidos hemos tenido
la misma opinión sobre qué votar en este tema y lo hemos ido votando veces, veces,
veces.
Y luego, nada, Sra. Perea, muy brevemente, decirle que, a ver, con todos mis
respetos, pero el partido que ha duplicado la deuda de la Generalitat en seis años, al
partido de la economía en dos tardes, lecciones de economía yo le acepto pocas.
Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Bonals, sí, perdó, no sé si hi ha alguna intervenció, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
L’argument serà pobre, però és molt lògic, ja l’hem votat i, per tant, el que no farem
serà donar-los a vostès els titulars d’haver aprovat aquesta moció, quan són els
responsables, el govern del Partit Popular responsable que Catalunya tingui un dèficit
bastant important, per tant, en tot cas ja estava aprovada la moció i ja ha tirat
endavant, per tant, lògicament ja no té sentit que s’aprovin mocions que acabem
d’aprovar fa deu minuts.
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I respecte a la Sra. Bas, dir-li que hem votat la moció, creiem que és oportuna,
evidentment, fa esment a una situació que s’ha donat a l’Hospital de Bellvitge
recentment, el que criticàvem no era tant el text de la moció, sinó qui la presenta, que
és el missatger, que és poc coherent en les seves polítiques arreu de l’Estat, però en
tot cas, la moció, evidentment, per això l’hem votat positivament, és oportuna, però el
missatger, com a mínim, és dubtós.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, ara sí, Sr. Bonals.

SR. BONALS
No, jo per tranquil·litzar la Sra. Sonia Esplugas, vull dir, fins ara hem aplicat el sentit
comú i la costum i no ha hagut cap problema, ni amb les organitzacions polítiques,
tret d’una activitat del Partit Popular que hi va haver un problema, ni ha hagut
problemes amb les entitats ciutadanes, per tant, posarem negre sobre blanc, el que
ha estat la costum d’aquest Ajuntament durant tants i tants anys i que ha funcionat
amb perfecta harmonia amb el teixit social d’aquesta ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Perea.

Essent les 21.15 hores, abandona la sessió el Sr. Jordi Monrós Ibáñez, regidor del
grup municipal de Convergència i Unió.

SRA. PEREA
Sí, molt breument. Mire, desde la humildad, dar clases para nada, pero hombre, me
tendrá que reconocer que este Ayuntamiento está dando la cara, porque a eso se le
llama dar la cara delante de los ciudadanos, cuando hay otras administraciones, yo
creo que lo he justificado bien, que nos están causando déficit, que nos están
reduciendo las transferencias. Sólo en el 2012, le recuerdo que nos generaron un
déficit de 7 millones de euros, porque aprobaron tardíamente las elecciones, tanto en
el Estado como en la Generalitat, le recuerdo que estaban esperando a las
elecciones andaluzas, etc, es decir, que al menos sea riguroso. Yo le digo, todo y el
déficit, todo y la disminución de transferencias, hemos incrementado en políticas
sociales, hemos dado respuesta en temas de formación, de ocupación, escoles
bressol, escuela de música, etc. Gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Juan Carlos del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, discúlpeme Sra. Alcaldesa, no quería intervenir, pero después de lo del
mensajero, yo me veo obligado a intervenir. Mire, mensajero, en Andalucía, donde
usted gobierna, uno de cada tres hospitales es público, hay 88 hospitales, le doy
datos, de los 88 en Andalucía, 29 son totalmente públicos, 17 concertados y 42 son
privados. El 76% de las residencias de ancianos son privadas, el 70% de los centros
de día son privados y el 76% de las unidades de estancia diurna son privadas, por lo
tanto, oiga, mire, el mensajero, dígale a los que gobiernan en Andalucía que hagan
también algo por la sanidad pública.

SRA. ALCALDESSA
¿Ya ha acabado? Muy bien, ahora Sr. Salmerón, no tiene la palabra, no es que no se
la quiera dar, pero es que acababa el debate con la palabra del Sr. Juan Carlos del
Río, tendrá ocasión en el siguiente bloque, si usted quiere puede utilizar un poco de
tiempo en contestarle.
Passem al bloc de Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 16, 17, 18, 19, 20 i 21;
adoptant-se els següents acords:
MOCIÓ 16.- DE APOYO A LA DECISIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL DE NO
PERMITIR LA CELEBRACIÓN DE UN REFERÉNDUM ILEGAL DE
AUTODETERMINACIÓN DE CATALUÑA. Ha estat rebutjada amb 19 vots en contra
dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández,
García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots a favor dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC,
Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 17.- DEMANANT QUE NO ES CEDEIXI EL PADRÒ MUNICIPAL PER A
FER CAP REFERÈNDUM IL·LEGAL. Ha estat rebutjada amb 19 vots en contra dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
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Salmerón i Esteve; i amb 8 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 18.- CONTRA EL COL·LAPSE DE LES URGÈNCIES A L’HOSPITAL DE
BELLVITGE.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Graells, Bermudo, Herance, Husillos i
Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que l’Ajuntament té l’obligació de vetllar perquè els seus ciutadans tinguin una
bona atenció sanitària, participant en l’ordenació i la coordinació dels recursos de
Salut a la ciutat.
Atès que el Departament de Salut del Govern de la Generalitat ha ordenat diferents
retallades de pressupost als vuit hospitals que depenen del Institut Català de la Salut
(ICS).
Atès que l’hospital de Bellvitge atén diàriament a uns 900 malalts ingressats, es fan
més de 1.500 visites i 90 cirurgies diàries, sent l’hospital de referència per a pacients
de les regions sanitàries del sud de Catalunya, per tant, en processos d’alta
complexitat és centre de referència per a més de 2 milions d’habitants.
Atès que les diferents retallades, amb el tancament d’unitats a l’hospital de Bellvitge,
amb 120 llits menys, i la reducció de personal, fa que en moments com l’actual, amb
un augment de 30 malalts al dia pel descens de les temperatures i la remuntada de
casos de grip, l’hospital de Bellvitge tingui els serveis d’Urgència col·lapsats.
Atès que la Junta de Personal de l’hospital de Bellvitge ha denunciat als mitjans de
comunicació que hi ha pacients d’urgències que acumulen més de cinc hores
d’espera en lliteres als passadissos, i en conseqüència, la qualitat del servei es veu
afectada per la manca de recursos.
Atès que aquesta situació es repeteix cada any per aquestes dates, i els metges i el
Sindicat d’infermers critiquen que la precarietat va en augment i no és admissible que
es retalli en qualitat assistencial.
És per això que el Grup Polític del PPC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
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Primer.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet es comprometi a defensar la qualitat
assistencial dels nostres ciutadans, i reclami solucions a la Generalitat al col·lapse
del servei d’urgències de l’Hospital de Bellvitge.
Segon.- Sol·licitar a la Generalitat que es replantegi les retallades a l’Hospital de
Bellvitge, destinant el personal sanitari que sigui necessari pel bon funcionament del
servei d’urgències.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Grups Polítics representats al consistori i a
les Entitats i Associacions del nostre municipi d’àmbit sanitari.

MOCIÓ 19.- CONTRA LA RESOLUCIÓN GRI/2715/2013, DE 19 DE DICIEMBRE
SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS INGRESOS DE
LA GENERALITAT. Ha estat rebutjada amb 14 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; amb 8 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 20.-

SOLICITANDO LA LIMPIEZA DEL MOBILIARIO URBANO.

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:

Muchos elementos de mobiliario urbano de la ciudad presentan una imagen de
suciedad, dejadez y abandono al estar cubiertas por carteles y pegatinas,
especialmente las farolas pero también los semáforos, las cabinas telefónicas, las
señales de tráfico y los contenedores de basura colocados por incívicos y personas o
entidades que desconocen que este tipo de publicidad está prohibido por la vigente
ordenanza de civismo.
Hay farolas que están totalmente empapeladas y los carteles permanecen ahí hasta
que alguien los arranca o se colocan nuevos encima. A título de ejemplo se adjunta
una foto realizada el día 9 de enero de 2014 en una señal de tráfico de la calle
Barcelona en la que se puede observar como hay un cartel anunciando un acto del
PSC del día 29 de octubre de 2013 que permanece sin que los servicios municipales
lo hayan retirado en estos dos meses y medio, asimismo hay restos de este cartel en
mobiliario urbano de la calle Barón de Maldà y Barcelona sin que hayan sido retirados
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Por todo ello y atendiendo que este tipo de propaganda genera una indeseable
imagen de suciedad y deterioro en nuestras calles el grupo municipal del Partido
Popular propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar a los servicios municipales y a la empresa adjudicataria de la
contrata de limpieza a reforzar e incrementar la frecuencia de la limpieza y retirada de
carteles de farolas, semáforos, señales de tráfico, contenedores de basura y demás
mobiliario urbano.
SEGUNDO.- Instar al área de Seguridad, Convivencia y Civismo a extremar los
controles para evitar la colocación de carteles en sitios no permitidos
TERCERO.- Dar traslado al área de Espacio Publico Urbanismo y Sostenibilidad y a
Fomento de Construcciones y Contratas SA.

MOCIÓ 21.- SOBRE LA VIABILIDAD DE ESTABLECER UNA NORMATIVA
ESPECÍFICA QUE REGULE LAS LICENCIAS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA
PÚBLICA POR LAS ENTIDADES/ASOCIACIONES DE LA CIUDAD.
Dado que nuestra ciudad cuenta con un tejido asociativo muy activo que desarrolla
numerosas actividades, muchas de ellas en la vía pública.
Dado que la organización de estas actividades supone un gasto económico previo a
la celebración de la misma (alquiler material, materiales perecederos, seguro, etc.,
etc.)
Dado que además este esfuerzo lo llevan a cabo personas voluntarias que colaboran
de forma desinteresada y sacrifican su vida personal y familiar para conseguir que la
actividad planificada resulte un éxito.
Dado que se han dado casos de Entidades/Asociaciones de la ciudad que han
presentado con 15 días de antelación la instancia requerida por el Ayuntamiento para
celebrar una actividad en la vía pública y que a menos de 24 horas el Área
correspondiente les han denegado el permiso.
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Dado el sobresfuerzo que supone para estas Asociaciones/Entidades la
desmovilización de las personas convocadas (en menos de 24 horas) cuando
llevaban tiempo organizando e informando de la actividad.
Dado que el Ayuntamiento de L’Hospitalet no tiene una normativa específica que
regule este tipo de actividades en la vía pública, hecho que genera, en ocasiones,
desconcierto entre las Asociaciones/Entidades.
Dado que consideramos que una normativa específica mejoraría la comunicación
entre ambas partes ya que se establecerían por escrito los requisitos que las
Entidades/Asociaciones deben saber y cumplir para llevar a cabo la actividad
propuesta.
Dado que esta normativa específica permitiría conocer a las Entidades/Asociaciones
otras solicitudes presentadas con anterioridad en la misma zona para el mimo día (si
es el caso), así como de los plazos de aceptación o negación del permiso para
realizar la actividad, etc
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 aprovat el punt PRIMERO amb 24 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 2 vots abstenció dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento estudie la viabilidad de establecer una
normativa específica que regule las licencias de ocupación de la vía pública por
las entidades/asociaciones de la ciudad.
b) Ha estat rebutjat el punt SEGUNDO amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; amb 12 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares;
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots abstenció dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
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SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento consensue esta normativa en los Consejos de
Distrito de la ciudad.
c) Ha estat aprovat el punt TERCERO amb 24 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 2 vots abstenció dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCERO- Dar traslado a las Asociaciones y Entidades de la ciudad, Área de
Seguridad, Convivencia y Civismo del Ayuntamiento de L’Hospitalet, así como a
los Grupos Políticos representados en nuestro consistorio.
Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel Ple
de l’Ajuntament, amb el següent text literal:
Dado que nuestra ciudad cuenta con un tejido asociativo muy activo que desarrolla
numerosas actividades, muchas de ellas en la vía pública.
Dado que la organización de estas actividades supone un gasto económico previo a
la celebración de la misma (alquiler material, materiales perecederos, seguro, etc.,
etc.)
Dado que además este esfuerzo lo llevan a cabo personas voluntarias que colaboran
de forma desinteresada y sacrifican su vida personal y familiar para conseguir que la
actividad planificada resulte un éxito.
Dado que se han dado casos de Entidades/Asociaciones de la ciudad que han
presentado con 15 días de antelación la instancia requerida por el Ayuntamiento para
celebrar una actividad en la vía pública y que a menos de 24 horas el Área
correspondiente les han denegado el permiso.
Dado el sobresfuerzo que supone para estas Asociaciones/Entidades la
desmovilización de las personas convocadas (en menos de 24 horas) cuando
llevaban tiempo organizando e informando de la actividad.
Dado que el Ayuntamiento de L’Hospitalet no tiene una normativa específica que
regule este tipo de actividades en la vía pública, hecho que genera, en ocasiones,
desconcierto entre las Asociaciones/Entidades.
Dado que consideramos que una normativa específica mejoraría la comunicación
entre ambas partes ya que se establecerían por escrito los requisitos que las
Entidades/Asociaciones deben saber y cumplir para llevar a cabo la actividad
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propuesta.
Dado que esta normativa específica permitiría conocer a las Entidades/Asociaciones
otras solicitudes presentadas con anterioridad en la misma zona para el mimo día (si
es el caso), así como de los plazos de aceptación o negación del permiso para
realizar la actividad, etc
Es por ello, que el Grupo Político del PPC propone al Pleno del Ayuntamiento la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento estudie la viabilidad de establecer una normativa
específica que regule las licencias de ocupación de la vía pública por las
entidades/asociaciones de la ciudad.
SEGUNDO- Dar traslado a las Asociaciones y Entidades de la ciudad, Área de
Seguridad, Convivencia y Civismo del Ayuntamiento de L’Hospitalet, así como a los
Grupos Políticos representados en nuestro consistorio.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Convergència
i Unió, números 22 i 23, es produeixen les intervencions següents:

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

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. Es pot considerar període de postguerra el temps que ha
transcorregut des de l’acabament del conflicte armat en el que els poders legislatius i
judicials resten sotmesos a l’executiu, fins a l’aprovació, al desembre de 1978, de
l’actual Constitució Espanyola.
Demogràficament l’Estat es troba amb una alta mortalitat per malalties i fam,
emigració forçada, descens de la natalitat i un important sector de la població reclusa
per persecució política.
Econòmicament la situació és d’enfonsament, col·lapse, destrucció d’edificis, d’obres
públiques i d’habitatges, reducció de la població treballadora, baixa de la renta per
càpita i control salarial, autarquia econòmica davant de l’aïllament internacional,
racionament i estraperlo.
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A partir de 1959 s’inicia el Pla d’Estabilització dirigit a promocionar una economia de
mercat i de participació de la iniciativa privada, va ser un fracàs, i des de 1964 al
1975 els Plans Quadrianuals de Desenvolupament Econòmic i Social, un altre fracàs,
que sumat a l’entrada de divises pel turisme i l’enviament de diners per part dels
treballadors emigrants que troben feina en funció del gran augment de l’economia
europea occidental després de la II Guerra Mundial, permet que s’afavoreixin el nivell
de vida i la modernització de la societat.
La vida a la Postguerra està profundament condicionada per les privacions, pels
valors i per les creences religioses catòliques, fortament jerarquitzada, que es
condueix per criteris d’autoritat i obediència en nivells d’estat, família, treball, escola i
altres, on la dona té un paper secundari, subordinat al pare, al marit o al germà.
Aquestes situacions es donen a tot el territori de l’Estat, pel que respecta a Catalunya
s’ha d’afegir la persecució, amb una forta intensitat, de la llengua i de la cultura
pròpia, prohibint l’ensenyament i el seu ús públic, censurant la difusió literària i gran
part dels actes culturals, si bé en els últims anys de la Dictadura, per esgotament
d’aquesta i per la voluntat ferma dels catalans, aquesta actitud prohibitiva, encara que
oficialment es manté, es permet una certa tolerància.
Per tot l’exposat demanem al Ple l’aprovació dels següents acords:
Primer, per part de la Regidoria de Cultura, es promogui la participació d’entitats,
Museu i Arxiu Històric i Centre d’Estudis, perquè durant l’any 2014 es realitzin
conferències, difusió i creació de productes audiovisuals, exposicions i actes a fi de
divulgar la realitat urbanística, política, cultural, lingüística, social i econòmica, dels
habitants de l’Hospitalet, tant a nivell personal com general de la ciutat, durant el
període de la Postguerra.
Segon, per part de la Regidoria d’Ensenyament, proposar als centres docents de la
ciutat, que per l’alumnat es realitzin tots aquells treballs que els formadors considerin
més adients relatius a la realitat urbanística de repressió política, cultural, lingüística,
social i econòmica, vinculada a l'Hospitalet en el període de la Postguerra.
I, tercer, que els mitjans públics audiovisuals de la ciutat facin difusió exhaustiva, bé
en directe o en diferit, de cada un de tots els esdeveniments amb contingut històric
que es realitzin sobre aquest tema i, fins i tot, que es contempli la possibilitat de crear
un programa específic i periòdic per tocar temes i fer entrevistes a persones que han
viscut aquest període en la nostra ciutat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la següent moció, Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. La nostra ciutat és una ciutat densa i en certa manera no els
hi volem, doncs negar la realitat, difícil d’administrar certes necessitats per part d’uns i
certes necessitats per part d’altres. En aquest sentit, ha sortit darrerament, no només
en el barri centre, però sí també en el barri centre, una polèmica, podríem dir, o una
confrontació de diferents interessos, en els quals hi ha per una banda, doncs la gent
que té gos i requereix d’un espai on poder-lo anar a passejar, més que passejar,
doncs a que puguin tenir un espai de llibertat, fins a les persones que viuen a prop
d’aquest espai d’esbarjo pels gossos i que ha causat una polèmica rellevant.
Bé, també nosaltres, coneixedors d’aquesta situació, hem volgut saber quina és la
realitat i cóm s’afronta en d’altres municipis. La realitat és que en d’altres municipis el
que es procura fer és, en primer lloc, tenir una normativa en la qual s’estableix cóm
han de ser aquests espais, on han de situar-se aquests espais i, per tant, la
compatibilitat o no compatibilitat d’aquests espais amb parcs infantils, a la proximitat,
doncs de les vivendes, amb la proximitat, doncs de les entrades a les cases, etc, i
també es regula estrictament, doncs cóm s’ha de fer l’ús d’aquest espai.
Per tant, hi ha, insistim, dues necessitats, per una banda la necessitat de la gent que
té gossos de poder utilitzar aquests espais, de poder-los tenir, però també per una
altra, doncs la tranquil·litat per part dels veïns, de poder tenir els dies tranquil·lament,
sense que això generi una font de conflictes.
És evident, per tant, que en aquest sentit, caldria regular i, per tant, consensuar
també, entenem nosaltres, amb els veïns, tant amb uns, com amb els altres, els que
tenen gossos i, per tant, requereixen d’aquests espais, com aquelles persones que no
en tenen, però que també, doncs gaudeixen o comparteixen els espais, amb la resta
de ciutadans de la ciutat.
Per tant, nosaltres què demanem a través d’aquesta moció, doncs demanem dues
coses concretes. Una és regular els requisits i els requeriments tècnics bàsics que
han de complir les zones d’esbarjo per a gossos amb l’objectiu de fer compatibles
aquestes instal·lacions, necessàries sens dubte a la ciutat, amb el descans i la
qualitat de vida veïnal i, per tant, establir allà on seria possible i allà on no, de dur-ho
a terme i, a més a més, quines característiques haurien de dur a terme.
Així mateix, demanem estudiar i establir solucions en tots aquells casos on
l’existència d’una zona d’esbarjo per a gossos hagi suposat o suposi un problema i un
greu destorb al veïnat, com ens trobem, per exemple, en el cas de la zona d’esbarjo
per a gossos del Parc del Centre i la plaça de Lluís Companys.
Entenem, des del nostre punt de vista, que això no s’ha fet d’una forma prou
consensuada, que es va dur a terme, en principi, d’una forma provisional, així se’ls hi
va dir als veïns i que ara s’han trobat, d’un dia per l’altre, que d’una forma definitiva i
sense el diàleg necessari, s’ha establert que aquell és el lloc adequat, malgrat vostès
han tingut nombroses queixes precisament de les incomoditats que han produït en el
veïnatge. Aquesta seria la voluntat d’aquesta moció. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per part de Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, sobre la moció que ens parla, ara no tenim el número, que ens parlaven sobre
l’aniversari de la Guerra Civil i això, bé, nosaltres mirant a la web de l’Ajuntament
veiem que ja està fet al Museu de l’Harmonia, del 29 de gener al 3 de març, una
exposició sobre un tema semblant al que vostès demanen, que ens fa gràcia, perquè
sempre...., li direm al senyor regidor de Cultura que els hi deixi un seient al seu
costat, ja que vostès volen dominar sempre tot l’espectre cultural d’aquesta ciutat. I a
part, que no compartim en absolut el text de la seva moció, bé, com sempre a les
escoles i aquestes coses que tant els hi agrada. Per tant, els hi votarem en contra i
no veiem oportú aquí parlar de 75 anys de la Guerra Civil.
Y más teniendo en cuenta la moción que sí que traen sobre la problemática en esta
ciudad y que esta sí es realmente importante, ya que el derecho a descansar en tu
propia casa, a la paz y a la tranquilidad, a dormir sin que nadie te moleste, es un
derecho fundamental de todo ciudadano y, lamentablemente, en esta ciudad hay
mucha gente que no puede ejercitar este derecho. No poder dormir o tener que
levantarte antes de tu hora por culpa de los ruidos molestos, es una de las peores
cosas que te pueden pasar.
El comportamiento social no respetuoso, todos lo sabemos, es uno de los problemas
que los vecinos de Hospitalet marcan como más preocupante en esta ciudad. Y no
podemos pasar por alto que estos ruidos que no dejan descansar a los vecinos, no
sólo provocan molestias puntuales y que los vecinos no puedan dormir a gusto, sino
que en un corto-medio plazo, debido a esta falta de descanso, pueden provocar
cambios en la actividad cardio-vascular, despertares nocturnos, insomnio o el uso de
somníferos.
Por eso, es importante que el Ayuntamiento busque y encuentre rápidamente una
solución para este problema de la plaza Lluís Companys y que lamentablemente
también se da en muchos otros sitios de la ciudad, porque se está poniendo en
riesgo, no sólo el descanso, sino la salud de los vecinos.
Desde Plataforma exigimos que se haga un control exhaustivo de la zona, cosa que
obviamente no se está haciendo, según manifiestan los vecinos de la propia zona, y
se proceda a sancionar a los que perturben el descanso. El vídeo al que hacen
referencia, al que han hecho referencia, realmente da muestras de la falta de control
del Ayuntamiento sobre esa zona. Y no nos sirve de excusa que es un problema
nuevo o del que no se tiene constancia, porque ya es algo que los vecinos llevan
denunciando hace tiempo y no puede ser que tarden tanto en resolver el problema.
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Si con los vecinos se llega al acuerdo de habilitar una zona para perros, realmente se
tendrá que habilitar una zona para perros en condiciones, con vallas altas para que
no puedan escaparse y acercarse a las viviendas. Los animales, obviamente, no
tienen la culpa, ya que lógicamente tienen unos derechos, pero estos derechos no
pueden estar nunca por encima del derecho al descanso de las personas. Por eso,
hay que solucionar de manera urgente el problema de la plaza Lluís Companys.

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

Essent les 21.25 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jordi Monrós Ibáñez, regidor del
grup municipal de Convergència i Unió.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sobre les dues mocions de Convergència i Unió, en la
primera votaríem en contra, després el regidor de Cultura explicarà amb més
profunditat els motius, però bàsicament per dos. En primer lloc, perquè l’Ajuntament
de l'Hospitalet, a través de la seva regidoria de Cultura, ja té previst, com així se li ha
explicat al grup de Convergència i Unió, la celebració d’aquest aniversari, per tant, hi
ha un programa municipal que està a Cultura i que tenim un equipament específic,
som dels pocs ajuntaments que tenen un equipament específic, com és Can Riera,
dedicat a la memòria històrica.
I, per tant, això ho farem, això se li ha explicat així a Convergència i, per tant, no
procedia l’aprovació de la moció, perquè ja estava previst en la programació
d’aquests actes a la regidoria de Cultura, però també perquè no és de rebut que això
Convergència ens demani a l'Hospitalet, i ho fem, perquè estem celebrant aquest
aniversari, el que no fa la Generalitat de Catalunya, perquè com tothom sap,
Convergència i Unió des que va arribar al govern està desmantellant el memorial
democràtic, deixant de dotar, pel que està en el pressupost del memorial democràtic,
és pràcticament inexistent, estan deixant de dotar polítiques de memòria històrica.
Per tant, no em semblaria de rebut aprovar-li una moció a Convergència, quan no
està fent això a la Generalitat i quan nosaltres, com li hem dit, pel davant i pel darrera,
d’una manera i d’una altra, que estava previst fer-ho i que està previst i que han tingut
accés a la programació.
Sobre la segona moció, en la literalitat de la moció, jo estaria d’acord en la literalitat
de la moció, nosaltres estaríem d’acord amb el que diu la moció literalment, i amb la
intervenció del Sr. Ordóñez, també estaríem d’acord pràcticament en aquesta
literalitat, perquè realment aquesta ciutat i la gestió de la proximitat en una ciutat com
la nostra, és molt i molt complexa, és molt complexa. La Sra. Borràs ho deia, som una
ciutat molt densament poblada, amb molt poques zones verdes i allà on hi ha una
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mica d’espai verd, una mica de zona verda, l’ús és molt intensiu, l’ús lògicament és
molt intensiu i és difícil ordenar l’espai.
En el cas de la plaça Lluís Companys, jo crec que primer hem d’assumir i sense cap
tipus d’embut en dir-ho, que segurament ens hem equivocat en moltes coses, sinó no
estaríem aquí, i reconeixem que hi ha un conflicte d’interessos, com deia la Sra.
Borràs, en aquest aspecte, sinó el tema no hagués arribat a aquest Ple. El que passa
és que la solució és complicada, la solució és complexa, perquè quan nosaltres, quan
l’Ajuntament en el seu moment també va informar, no a tothom, perquè no és fàcil
informar a tothom, però va informar a les diferents associacions de veïns que tenia
intenció de fer aquesta prova, i era perquè el problema ja el teníem abans, o sigui, el
pipi-can o la zona de gossos no ha portat els gossos al parc, nosaltres fem la zona de
gossos, perquè també ens la demanaven, perquè el gossos o una bona part d’usuaris
de gos a la zona centre, doncs feien servir la plaça Lluís Companys d’una manera
intensiva i ens preocupava a tots molt, i això no ho hem solucionat encara, que
pràcticament d’una manera intensiva envaïen tota la plaça, per tant, envaïen les
zones infantils amb excrements de gossos, amb una situació absolutament intolerable
i la mesura que vam intentar era acotar aquell espai, acotar-li un espai als gossos que
ja feien ús d’aquella plaça.
Dèiem que hem comés errors i sens dubte és que la solució provisional que vam fer
no ha servit, era una solució provisional que no va ser del gust dels propietaris de
gossos i, per tant, no la feien servir i, per tant, els veïns, amb tota la raó del món, jo
ho he dit a totes les reunions, estaven molt emprenyats, perquè l’Ajuntament havia fet
una zona de gossos en una plaça on hi havia molta gent que no volia la zona per a
gossos i els usuaris de la zona de gossos no ficaven els gossos dintre de la zona de
gossos i, per tant, era realment ingovernable i molt complicat. Finalment, juntament
amb l’Àrea Metropolitana, hem buscat una solució pactada amb els usuaris, per tal de
fer una zona de gossos en condicions i en aquest marc en el que tenim tot el diàleg
obert per regular aquella zona d’usos de gos, pactada amb els propietaris i amb els
usuaris de tot el parc, implicant a totes les àrees de l’Ajuntament, a guàrdia urbana,
espai públic, a la regidoria del Districte, per fer un seguiment d’això.
Per tant, el que demana la moció, jo entenc que la moció té implícit un altre acord,
però el que demana la moció, jo estaria plenament d’acord si és això el que es
demana, que es continuï parlant perquè aquesta zona de gossos i totes les zones
d’esbarjo de gossos tinguin el consens i tinguin un ús cívic per part de tothom i posem
totes les eines al nostre abast per garantir-ho. Jo crec que això és el que podem
intentar governar i estic segur que amb la participació de tothom, de propietaris de
gossos, d’usuaris del parc, de veïns, aconseguirem acotar el gossos en una zona i
amb un ús cívic i civilitzat de la zona. Això jo penso que podem aconseguir-ho i, per
tant, si la moció és estrictament això, nosaltres estaríem a favor d’aquesta moció,
perquè porta implícit també aquest treball que hem de continuar mantenint obert amb
el conjunt dels usuaris del parc i per descomptat amb els veïns.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a la primera moció, considerem correcte
fomentar la divulgació de la realitat de la ciutat durant la postguerra, però donat que,
segons hem parlat amb el responsable de cultura, això ja es farà o està previst fer-ho,
el nostre posicionament serà d’abstenció.
Respecto a la segunda moción, es una situación complicada para los vecinos,
estamos ante una clara situación de incivismo, que está perjudicando y mucho, la
calidad de vida de los vecinos que viven en ese lugar. Desde el Partido Popular
creemos que es necesario actuar de forma rápida y de forma contundente, creemos
que las ordenanzas están para hacerlas cumplir, la Ley, los reglamentos, las
ordenanzas, si se hacen es para algo y es para que se cumplan, y para regular la
vida de una comunidad, y el incumplimiento de las ordenanzas, en este caso está
creando un serio problema a los vecinos.
Creemos que deben ustedes garantizar, porque son el gobierno de la ciudad, la
tranquilidad de los vecinos y, por tanto, deben ustedes actuar ya y dar una solución a
ese problema. Cuando las normas no se cumplen, ni se hacen cumplir, suelen
aparecer problemas, como en este caso, de ahí la importancia de lo que yo antes
decía del cumplimiento de las leyes.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, pel posicionament del grup socialista, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Respecte a la moció que ens parla de la commemoració del 75 aniversari de
l’acabament de la Guerra Civil, bé, una mica l’Alfons Salmerón ja deia el perquè
votaríem que no en aquest cas, i no perquè estiguem en desacord amb el que es
proposa, a més a més, agraïm que es presentin propostes, mocions, per millorar la
nostra tasca en general. Ara bé, sí que és veritat que en aquest cas estem parlant de
tirar endavant un programa que ja s’ha fet públic, que ja l’hem presentat, que demà
comencem, doncs a caminar en ell a partir de la inauguració d’una exposició, que ara
breument comentaré i, per tant, Hospitalet commemorarà àmpliament el 75è
aniversari de la finalització de la Guerra Civil.
I això no podia ser d’una altra manera, perquè, també es deia anteriorment,
Hospitalet és una ciutat pionera en reconèixer la tasca d’aquells homes i dones que
durant..., perquè bona part d’aquests 75 anys, ja no és la meitat, afortunadament
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comencem a caminar ja més amb més anys de llibertats, que no en anys de
dictadura, però això va ser sobretot gràcies a bona part d’homes i dones que van
renunciar a part del seu present, per construir un futur millor per a les següents
generacions, part del seu present també els hi va robar la dictadura. Però sobretot en
el programa d’actes que fem, és continuar, d’alguna manera, reten homenatge a
aquests homes i dones lluitadors que han fet possible, entre d’altres coses, que avui
puguem ser aquí discutint, votant, exercint la democràcia en llibertat.
I Hospitalet és una ciutat pionera, així ho diu el nostre paisatge, quan agafem i
passegem des del barri de Can Serra fins el barri de Bellvitge, passant pel Centre,
per la rambla Just Oliveres, per la rambla Marina, ens trobem amb aquest magnífic
monument, des d’un punt de vista simbòlic, que és el Pont de la Llibertat, que també
ens parla precisament de tot el que és el memorial democràtic, pel qual la nostra
ciutat sempre ha apostat. Tenim, ho deia l’Alfons Salmerón, la masia de Can Riera,
dedicada exclusivament a reconèixer i a rememorar la tasca durant aquests anys de
dictadura, d’aquelles generacions que van lluitar per construir un present millor.
Precisament, en aquest espai estable de Can Riera, hi ha programades tota una sèrie
d’activitats, com són les rutes urbanes sobre l’antifranquisme, els tallers sobre la
República i la Guerra Civil, els treballs de recerca dels alumnes de batxillerat per
treballar aquesta qüestió. Però, a més a més, s’han muntat tot un seguit d’activitats
que les tenim en la web del museu, fins a un total de 19 activitats diferents durant tot
l’any, a les quals, doncs animem a la ciutadania que hi participin i puguin gaudir-ne,
entre les quals destaca, precisament, l’exposició central, n’hi haurà dues més, però
aquesta és l’exposició central, que ens parla de “Psst… passa-ho” que era aquella
cosa que en la clandestinitat, doncs fèiem servir, ho dic en primera persona, perquè
tots hem tingut el nostre granet de sorra en aquells moments difícils de la dictadura, i
que ens parla de la lluita per la democràcia a Catalunya 1939-1975.
Fem altres activitats, conferències, diverses conferències, una visita guiada a l’arxiu,
perquè l’arxiu el volem donar a conèixer a la ciutadania i fem una exposició sobre el
fons documental de totes les activitats antifranquistes, projeccions de documentals. I,
en definitiva, també volem aprofitar per retre homenatge als ciutadans que encara hi
viuen i sobretot aquesta magnífica associació que és el Pont de la Llibertat
l'Hospitalet Antifranquista, on hi ha tota una sèrie d’entrevistes enregistrades, font que
són d’història viva, d’història oral i que, per tant, esperem que a través dels mitjans de
comunicació puguem fer-ne difusió.
Per tant, jo crec que hi ha un programa d’activitats suficient i no perquè estiguem en
contra, repeteixo, votaríem en contra, perquè pensem que ja no té sentit, sobretot
quan demà comencem ja a posar en marxa aquest programa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.
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SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Per la nostra posició a la moció número 23, a veure,
nosaltres, tal i com s’ha explicat, estem en una ciutat molt compacta, molt densa, on
la convivència sempre és un element cabdal i és difícil per trobar els equilibris o per
ser capaços de fer coincidents els interessos dels diferents veïnatges o de les
diferents activitats que es volen fer en l’espai públic. Però jo, evidentment, i tal com
també deia el Sr. Salmerón, amb el que diu la moció nosaltres estem d’acord,
pensem que és una bona iniciativa, per tant, hi votarem favorablement i treballarem
en tots els espais de la ciutat actuals i futurs i, fins i tot, si cal en els passats, per
veure de fer compatible, diguéssim, aquests interessos o aquestes necessitats dels
diferents col·lectius de la ciutat. Per tant, ja hi poden comptar amb el nostre treball,
per mirar de trobar solucions allà on hi hagin problemes o, fins i tot, per poder
treballar des d’abans que aquests problemes puguin arribar, perquè no es trobin.
Només un apunt a alguna cosa que deia la Sra. Borràs, no em semblaria just dir que
una determinada cosa s’ha fet sense diàleg, quan el diàleg ha existit, no em
semblaria just que vostè ens retragués que no fem les coses amb acord, a veure, jo
puc dialogar amb vostè durant hores, però sap vostè que vostè i jo en moltes coses
no ens posarem d’acord, ara, que no ens posem d’acord no vol dir que no hi hagi una
actitud o una voluntat d’arribar a aquests acords. Aquestes converses han existit,
aquests diàlegs han existit amb totes les parts, s’ha arribat a compromisos per part
d’uns, amb reclamacions per part d’altres que no s’han vist ateses, és cert, però una
cosa és que no s’hagin vist ateses reclamacions i una altra cosa és que no hagi existit
o la voluntat o que no hagin existit les converses, que sí que han existit i moltes.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies. Bé, agraïm, la veritat, el to de la contesta respecte a la moció i dèiem que sí,
que la solució és complicada, però vostès també acceptaven que no l’han encertat,
acceptaven que no l’han encertat i, per tant, entenem que aquí cal una rectificació.
Una rectificació en el sentit de dir, escolti’m, jo crec sobretot per part dels veïns, no
estrictament els veïns que viuen a sota o que viuen al cantó, sinó del que és
l’Associació d’Amics del Parc del Centre, han fet en aquest sentit una feina
encomiable, des del nostre punt de vista, perquè, a més a més, entre ells, doncs n’hi
ha que, tots viuen a l’entorn, però n’hi ha alguns que són propietaris de gossos i
d’altres no i, per tant, formen part del que és el conjunt del que és la ciutadania i, per
tant, entenen unes posicions i unes altres.
Segur que els han escoltat, jo no he dit que no ho hagin fet, bé, que s’han assegut
junts, però segurament si parlen amb ells, estrictament escoltats no s’han sentit. No
s’han sentit, perquè després a l’hora de la veritat això no s’ha reflectit en res concret i
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ells han fet una feina que potser després ens explicaran, perquè han sol·licitat la
paraula, doncs de voler saber quina era l’opinió del veïnatge i majoritàriament creuen
que no està encertat que estigui en aquell espai i, per tant, s’hauria de mirar de
consensuar a on s’ha de fer i quines són les condicions que ha de tenir i això a dia
d’avui no hi és i, per tant, entenem i agraïm que s’aprovi la moció, però entenem
també que, després de les seves paraules, caldrà una rectificació i, per tant, un
replantejament, sense priorismes, però un replantejament.
Un replantejament, perquè vostès mateixos ens diuen que s’han equivocat i que, per
tant, en aquest sentit, doncs cal veure com tot això es reorienta d’una forma diferent.
Vostè ha dit concretament, ha estat un error, doncs escolti’m, corregim i corregim vol
dir, no donem per bo el que s’ha fet fins ara, rectifiquem les coses, veiem cóm
s’encamina tot això i, per tant, quina solució es troba perquè hi hagi una resposta en
els veïns adequada, una resposta adequada, insistim, en el veïns, que volem
entendre que hi ha la voluntat de donar-la, però que a dia d’avui la sensació és que sí
s’han assentat, els han escoltat, però estrictament no ha hagut pas una resposta
satisfactòria.
Abans em deia el Sr. Fran Belver, em deia, escolti, el que no pot ser és que vostès
vulguin que votem la seva iniciativa, doncs sembla que vulguin que els veïns aprovin
el que vostès plantegen, des de la informació que a mi se m’ha passat per part dels
veïns, no ha hagut cap rectificació respecte del que vostès van plantejar d’origen,
s’ha posat d’una forma definitiva o s’ha començat a construir d’una forma definitiva
aquest espai d’esbarjo pels gossos, sense, a més a més, ni haver-los informat que es
feia de forma definitiva, es van començar a trobar les obres a l’entorn de les dates de
les festes de Nadal i, per tant, escolti’m, aturin aquest procés, parlin-ho i vegin quina
és la solució adequada.
Amb tota sinceritat, crec que estan actuant d’una forma molt responsable, mirant de
trobar aquesta entesa i que, per tant, no hi ha unes postures maximalistes, no es
troben vostès en unes postures maximalistes de front, aprofitin-ho i trobem una bona
solució.

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí, té la paraula, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, jo vull dir-los a vostès que nosaltres quan vam presentar
aquesta moció, a la pàgina web de l’Ajuntament no hi havia referències al 75
aniversari, aquest 75 aniversari, tot i això que no és el punt cabdal aquest. No s’han
llegit la moció al 100%, no se l’han mirada, perquè jo no proposo que no es parli de
l’activitat política, de la reivindicació política de la ciutat, que vostès tenen raó, és
cabdal i cal parlar d’això, però la realitat d’aquesta postguerra és més profunda, és
més ample, trobem una ciutat on Santa Eulàlia va ser l’abocador de Barcelona on allà
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s’agafa tot el que és biològic, el menjar que queda allà i es dóna de menjar als porcs,
es creen les porqueres, això ciutadans de l'Hospitalet no ho saben, estan les
fàbriques del vidre, que hi havia les bòbiles plenes d’infants de 10 o 12 anys
treballant, en aquella època.
Això és el que jo vull, que es parli, el que vol aquesta moció, que es parli d’aquesta
realitat, evidentment hi ha la realitat política que s’ha de parlar, però s’ha de focalitzar
el tema en el desenvolupament de la ciutat urbanístic, que es fa l’avinguda Isabel la
Catòlica, perquè el barri de Pubilla Cases estava incomunicat amb el centre, es fa el
pas soterrani de la via, aquest de la carretera de Calafell. Totes aquestes coses que
es van fer, però a més destacant la recança de mostrar a la ciutat que el fet d’una
dictadura, el que va fer, sí va fer millores, però no es vivia millor i vull que vostès, si
volen fer aquest pas, es informar a la ciutadania amb aquest tipus de conferències,
en aquestes exposicions, d’aquest assumpte, de la vida social, del desenvolupament
social de la ciutat, del seu urbanisme, que ens ha repercutit en l’actualitat, quan va
arribar la democràcia es va haver d’actuar ràpidament contra aquest urbanisme i és el
que jo demano, que celebraré que ho facin, si ho fan, encara que aquesta moció
vostès no la recolzin, si ho fan els ho agrairé.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies Sr. Pérez. Sr. Graells, vol afegir alguna cosa?

SR. GRAELLS
Jo simplement dir-li que, amb molt de gust, si vol que durant tot el que és el programa
d’activitats, fer algun suggeriment, evidentment, prenem nota i si podem, doncs posar
l’accent en el que plantegeu, doncs evidentment cap problema i, a més a més,
recordar que a través de les entitats, sempre que hi ha un programa municipal,
parteix de base, i tenim una ciutat en la que les activitats de les entitats són moltes i
segurament sumarem moltes iniciatives en aquest sentit.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Ordóñez.

Essent les 21.47 hores, abandona la sessió el Sr. Antonio Bermudo Ávila, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, sobre la moción, una vez oídas las explicaciones del regidor del Distrito, decirle
primero al Sr. Salmerón que le honra decir que se ha equivocado y es raro verlo en
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un Pleno reconocer a alguien decir que se ha equivocado y decirlo públicamente.
Pero una vez hemos hecho este paso, como muy bien decía la Sra. Borràs, una vez
hemos hecho el paso de reconocer que nos hemos equivocado, pongamos
soluciones al tema, porque me imagino que usted ha visto el vídeo que he visto yo,
que nos han hecho llegar, y eso no se ha solventado, siguen habiendo ruidos, no se
ha solventado el problema. Por tanto, una cosa es lo que es el diálogo, pero estar en
una mesa y que alguien hable y tampoco hacerle caso en nada, eso tampoco es
dialogar, o salir y fingir un diálogo y luego no poner remedio, eso no es dialogar, y
cuando nosotros hemos hablado con vecinos del barrio y de esa zona, que además
no es que nos hubiesen llamado por ese tema, vecinos que uno conoce del barrio,
todos o casi todos los más afectados nos dicen que ese problema existe. Por tanto,
sinceramente, una vez le decimos que, bueno, vemos un tono muy positivo en su
intervención y que le honra, pero por favor, que ponga remedio a esta situación.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, si no hauríem acabat aquest apartat i
passaríem a l’apartat d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 22 i 23; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 22.- 75È ANIVERSARI DE L’ACABAMENT DEL CONFLICTE ARMAT DE
LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA EN RELACIÓ AMB LA CIUTAT DE
L’HOSPITALET. 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. Ordoñez i Sánchez; amb
6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas,
Bas i Cañizares; i amb 3 vots a favor dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar i
Pérez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 23.-

PER REGULAR LES ZONES D’ESBARJO PER A GOSSOS.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que les zones d’esbarjo per a gossos són una necessita dins la nostra ciutat.
Atès que el govern municipal ha de procurar, en tot moment, que les accions i les
iniciatives que es duen a terme des del consistori no siguin contràries a la millora de
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la convivència i el civisme.
Vist que existeixen diferents zones d’esbarjo per a gossos a la nostra ciutat i que
algunes d’elles han originat problemes de convivència.
Atès que aquests problemes de convivència (caracteritzats per soroll, brutícia i
incivisme) afecten enormement al descans i a la qualitat de vida dels veïns que viuen
a l’entorn de la zona d’esbarjo per a gossos.
Vist que un exemple de problema de convivència entre una zona d’esbarjo per a
gossos i el veïnat de l’entorn el trobem a la plaça de Lluís Companys on el veïnat,
juntament amb l’entitat Amics del Parc del Centre, ha mostrat el seu rebuig a aquesta
instal·lació.
Atès que aquest rebuig ve motivat perquè la zona d’esbarjo per a gossos de la plaça
de Lluís Companys és utilitzada des de les 6:00 h fins a altes hores de la matinada i
que durant tot aquest temps els veïns han de patir el soroll provocat pels lladrucs dels
gossos fet que impedeix el correcte descans dels veïns.
Vist que, a més, els veïns es queixen que, a la pràctica, la zona verda d’aquesta
plaça també és utilitzada com a zona d’esbarjo fet que ha provocat un increment de la
brutícia a la zona.
Atès que els veïns de la zona d’esbarjo per a gossos han mostrat en diferents
ocasions la seva predisposició al diàleg i a la negociació per tal de poder trobar una
solució al problema que els afecta.
Vist que aquests veïns han començat a mobilitzar-se ja que no poden ni volen
continuar patint les molèsties que aquesta zona d’esbarjo per a gossos els hi
ocasiona.
Atès que aquestes molèsties vénen provocades perquè, entre d’altres coses, no
existeix un horari d’ús d’aquest espai i perquè està situat molt a prop dels edificis.
Atès que donat que aquests espais són necessaris a la ciutat caldria establir els
requisits i requeriments tècnics bàsics que aquests han de tenir per tal de poder
donar resposta a les necessitats dels gossos i, alhora, respectar el descans del veïnat
i les normes bàsiques de civisme.
Atès que la participació ciutadana ha de ser un punt clau dins l’acció de govern i per
aquest motiu caldria que aquestes noves instal·lacions naixessin del consens i
l’acord entre els veïns de l’entorn.
Per tot l’ anteriorment exposat el Grup Polític de Convergència i Unió, proposa a
l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent acord :
PRIMER.- Regular els requisits i els requeriments tècnics bàsics que han de complir
les zones d’esbarjo per a gossos amb l’objectiu de fer compatibles aquestes
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instal·lacions (necessàries per a la ciutat) amb el descans i la qualitat de vida del
veïnat.
SEGON.- Estudiar i establir solucions en tots aquells casos on l’existència d’una zona
d’esbarjo per a gossos hagi suposat o suposi un problema i un greu destorb al veïnat
com ens trobem, per exemple, en el cas de la zona d’esbarjo per a gossos del Parc
del Centre i la plaça de Lluís Companys.
TERCER.- Donar trasllat a la Federació d’Associació de Veïns de l’Hospitalet.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal d'Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, número 24, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. La moció que portem Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, bàsicament vol posar en valor la figura de les
Promotores Escolars del Poble Gitano, que arreu de Catalunya han existit fins a la
data. Aquestes figures neixen dins d’una actuació prioritària que el Parlament de
Catalunya va contemplar en el Pla Integral del Poble Gitano, que es va aprovar ara fa
ja més d’una dècada i aquestes Promotores desenvolupaven bàsicament la seva
funció en 13 zones, en 13 barris del país, en les quals hi ha una significativa
presència de població d’ètnia gitana, en el nostre cas al barri del Gornal.
Les funcions que desenvolupa aquesta persona són del tot imprescindibles per
aconseguir l’escolarització normalitzada dels infants del col·lectiu gitano, la prevenció
de l’absentisme, l’acompanyament en la transició de la primària a la secundària,
especialment de les noies, que tenen una certa tendència per abandonar els seus
estudis obligatoris, i l’acompanyament a les famílies d’ètnia gitana.
En tot cas, durant aquests anys, la persona que nosaltres teníem a la nostra ciutat,
que es diu Rafi, ha estat aconseguint unes notables millores en els indicadors
d’absentisme, amb una intervenció en més de 150 casos, actuant en 4 centres
educatius de la ciutat, i una millora corroborada, evidentment, per tots els agents que
actuen en el territori, bàsicament en el barri del Gornal.
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La decisió del departament d’Ensenyament va ser la supressió d’aquesta figura en el
mapa educatiu del nostre barri del Gornal i, per tant, això significa un retrocés molt
important en tots els avenços d’igualtat d’oportunitats que s’estaven aconseguint per
eliminar l’escletxa que separa a molts d’aquests nens, nenes i joves gitanos d’aquest
país, en concret d’aquest barri del Gornal, que els separa de l’èxit acadèmic.
La Generalitat finançava fins fa tres anys, amb 25.000 euros aquest programa al barri
del Gornal, per tant, la persona estava a jornada complerta, això al curs 2011-2012, al
curs 2012-2013 la Generalitat ja va dir que només finançaria mitja jornada, per tant,
aquesta persona ja va passar a desenvolupar la seva tasca en 15 hores i només es
van aportar 12.500 euros, dels quals la Generalitat va aportar una petita part, perquè
tot ho van fiar a la Marató de TV3 de la pobresa i, per tant, la Fundació Pere Closa,
que és la fundació que tira endavant aquest projecte, doncs va haver de posar part
dels diners que faltaven.
Però al 2013-2014, la Generalitat de Catalunya ha decidit, doncs que aquells
ajuntaments que no vulguin finançar la meitat de l’aportació d’aquest servei, doncs es
quedaran sense. Evidentment en el nostre cas, estem aportant ja per valor d’1,9
milions d’euros cada any de serveis que la Generalitat ens deixa de pagar a nivell
educatiu, per tant, ens semblava ja excessiu, doncs el fet que, a més a més,
haguéssim de pagar nosaltres les persones que tenen una competència que és una
competència de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, Convergència i Unió, i en aquest cas amb el suport de l’altre grup
parlamentari que li dóna suport en els pressupostos, Esquerra Republicana, doncs ha
aprovat un pressupost del 2014, d’ensenyament, que ha retirat aquesta partida, en el
cas de la nostra ciutat, i que és una conseqüència de la reducció acumulada del
departament d’Ensenyament d’un 22% menys d’ingressos, en quatre exercicis, un
22% menys de pressupost en educació en quatre exercicis en el nostre país. Que, a
més a més, si s’hi suma l’augment de la població escolar, vol dir que està invertint, la
Generalitat de Catalunya, un 28% menys per cada alumne en el nostre país, en tan
sols quatre anys ha estat aquesta davallada, 1.200 milions d’euros menys que dedica
la Generalitat de Catalunya a l’educació, menys que en el 2010.
Per tant, la moció el que demana és el suport i l’adhesió d’aquest Ajuntament a la
tasca que desenvolupen les Promotores Escolars del Poble Gitano, i a la Fundació
Pere Closa que s’ha dedicat a la seva gestió, demanem al departament
d’Ensenyament la restitució d’aquest servei a la nostra ciutat, per ajudar a infants i
joves d’ètnia gitana, per evitar l’absentisme escolar i, evidentment, hi ha d’altres
municipis, com Terrassa, com Tarragona, com Sabadell, com Barcelona, que també
han perdut aquesta figura. Una tercera demanda, posar en coneixement del Síndic de
Greuges la situació, per tal que intervingui per garantir el dret a l’educació del
col·lectiu a qui s’adreça el programa de Promotores Escolars, entenent, doncs que
s’està incomplint el Pla Integral del Poble Gitano i s’està incomplint un principi
d’equitat entre tots els barris de Catalunya que tenen aquesta situació concreta
d’absentisme.
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Per tant, aquesta és la moció que presentem, entenem que l’educació, si no és
l’educació una estructura d’estat en un país normal, ja no sabem quina serà aquesta
estructura d’estat més important, per tant, aquí és on es demostra que realment el
país que volem i aquí és on es demostra que necessitem unes altres polítiques
educatives en el nostre país. Gràcies.

Essent les 21.50 hores, abandonen la sessió el Sr. Alfons Bonals Florit, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya; la Sra. Elisabet Bas Pujol i el
Sr. José Javier Díez Crespo, regidors del grup municipal del Partit Popular; la Sra.
Meritxell Borràs i Solé, regidora del grup municipal de Convergència i Unió; i el Sr.
Daniel Ordóñez González, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, passaríem ara al posicionament de la resta de grups, per part de
Plataforma per Catalunya.

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Convergència i Unió.

SRA. CLAR
Sí, Convergència i Unió votarem favorablement en el primer punt i votarem en contra
de la resta, i ens explicarem. Ens sap molt greu Sr. Esteve, ens sap molt greu, perquè
vostè està aprofitant un fet, per parlar d’unes altres coses que sap que no són certes.
Vostè sap perfectament que des de la Generalitat de Catalunya s’ha posat en marxa
un nou Pla Integral del Poble Gitano, que s’inicia aquest any 2014, on aquests
projectes d’escolarització i de seguiment de l’escolarització del nens i nenes gitanos,
estan inclosos dintre d’aquest projecte.
Vostè sap perfectament que el departament es va reunir amb els ajuntaments on
aquestes promotores estan actuant i sis d’ells van acceptar la corresponsabilitat que
els hi demana la Generalitat, bé, sis no, perdoni, cinc, perquè va haver-hi un, que és
l’Ajuntament de Barcelona, que va assumir totalment el cost d’aquest projecte, la
resta d’ajuntaments i, entre ells, ajuntaments governats pel Partit Socialista, com pot
ser per exemple l’Ajuntament de Lleida, han acceptat aquesta corresponsabilitat que
s’estava demanant des del departament, els únics que no han acceptat ha sigut
l’Ajuntament de l'Hospitalet, que ha optat per portar-ho a Comissió Mixta.
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Sí, sí Sr. Esteve, vostès han optat per traslladar aquest fet a la Comissió Mixta i
abordar-ho directament des de la Comissió Mixta, en lloc de buscar una solució
immediata pel problema, som l’únic Ajuntament que, ara per ara, no tenim aquesta
corresponsabilitat en aquest programa, la resta d’ajuntaments sí que ho tenen. El que
passa és que per vostè és més important poder sortir en un titular que li han aprovat
una moció dient que la Generalitat no paga el projecte aquest del poble gitano, que
no pas solucionar el problema de l’escolarització i seguiment de l’educació dels nens i
nenes gitanos de la nostra ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Vamos a votar a favor de la moción y una vez más, según
lo que acabamos de escuchar por parte de Convergencia i Unió, o hay una falta de
diálogo, falta de comunicación, falta de intención, pero claro, lo que no puede ser es
que para otros sitios se haga y no se haga en la ciudad de Hospitalet, que además
creo que es interesante y es necesario.

Essent les 21.53 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Daniel Ordóñez González,
regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sr. del Río, creo que se ha perdido un trozo de la
intervención, no es un problema de falta de diálogo, es un problema, y intento ser
cauto, de desfachatez. Sra. Clar, cómo nos puede decir que es que el problema es
que nosotros no nos ponemos de acuerdo, que a Lleida sí que s’han posat d’acord,
que a Barcelona, fins i tot, ho paguen tot. Escolti, és que vostès ho pagaven tot, que
és la seva competència, fa dos cursos van passar a treure el 50% i ara ens diuen que
no, que ara estan disposats a mantenir-ho si ho cofinancem.
Escolti, però és que ens han rebaixat, les escoles bressol municipals, amb un acord
del Parlament, han passat la seva aportació municipal, per plaça, no per escola
bressol, per plaça, de 1.800 euros a 675, fins el curs passat, i ara diuen, que pagui la
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Diputació que a nosaltres no ens va bé, i vostès paguen zero, després d’un acord del
Parlament.
Vostès han reduït a la meitat les aportacions a les escoles de música i nosaltres, amb
una moció que hem portat fa una bona estona aquí, la tirem endavant i mantenim
l’escola de música amb els recursos de tots els ciutadans de l'Hospitalet, que la
Generalitat, malgrat que té competències, no posa, i malgrat que hi ha un acord del
Parlament, que la obliga amb les institucions municipalistes, i aquí ara ens diu que,
clar, és que no hi ha acord.
Per què no parla de l’herència de la ciutat de Barcelona, perquè creu que el Sr.
Xavier Trias pot pagar el 100%, d’aquesta herència no parlen, aquí de l’espoli i de
l’herència només parlem quan ens va bé, perquè l’Ajuntament de Barcelona paga tot
el que hauria de pagar la Generalitat de Catalunya, és un bon ajuntament?
Home, escoltin, li he dit moltes vegades, vostès tenen dret com a govern a prioritzar
allò que considerin convenient, tenen tot el dret del món, faltaria més, però ho han
d’assumir, no és la nostra prioritat i prioritzem altres coses, escolti, és el seu dret,
vostès són govern, aquest govern municipal prioritza unes coses, posa despesa allà
on considera i deixa de posar-la on considera que les ha de treure, és la prioritat, això
és governar, però el que no poden fer és dir, no, nosaltres governem i prioritzem i
vostès són dolents, perquè el que nosaltres deixem de fer, vostès no ho paguen, i
vostès són els dolents. Home, no, és que ja estem cansats de pagar en nom seu, és
que ens deuen més 15 milions d’euros de coses que ja hem fet i que estem fent cada
dia i que no ens paguen. Però escolti, cada dia, cada dia estem fent coses a comptes
de vostès i quan ens diuen, i una més, els hi diem, no, una més no, llavors ens diuen,
que dolents que són vostès, doncs miri, no som dolents, ens hem cansat de pagar.
I el que sí que li puc garantir és una cosa, les noies i els nois d’ètnia gitana que rebien
aquest servei, ja li garanteixo jo que no deixaran de perdre l’atenció, aquest
Ajuntament, aquest govern municipal no ho permetrà, però no serà ni gràcies a
vostès, ni a un acord amb vostès, serà per la voluntat municipal, amb recursos
municipals, i a través de programes, com per exemple els Plans Educatius d’Entorn,
que eren el 50% i que vostès van deixar a zero. Malgrat tot això, nosaltres
continuarem fent atenció a la gent que més ho necessita.

Essent les 21.57 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Alfons Bonals Florit i el Sr.
Antoni Bermudo Ávila, regidors del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Sí, realment és sorprenent el discurs que hem de sentir des de Convergència i Unió,
un servei que vostès pagaven sencer, que van deixar de pagar la meitat, que li van
encolomar el mort a la Fundació Pere Closa i ho van fiar tot a la Marató de TV3, i que
ara ens obliguen a pagar una part a nosaltres, perquè si no ens retiren tot el servei.
Quin és el límit de la nostra corresponsabilitat, Sra. Clar? Ja li he dit que nosaltres
estem finançant 1,9 milions d’euros només en serveis educatius municipals, que fins
fa tres anys teníem acordats amb la Generalitat de Catalunya que ens pagaria.
Deixem d’ingressar 400.000 euros en l’escola de música, deixem d’ingressar 400.000
euros en escoles bressol, han reduït vostès 100.000 euros en les beques menjador
d’aquesta ciutat, parlo del departament d’Ensenyament, han reduït 200.000 euros en
les beques que ja no convoquen des de fa tres anys, per a les famílies sense
recursos de 0-3, han reduït 50.000 euros en l’atenció a l’Oficina Municipal
d’Escolarització i ha reduït 450.000 euros en el Pla Educatiu d’Entorn.
I ens han deixat absolutament sols en aquesta suposada corresponsabilitat, no parlin
de corresponsabilitat, parlin de responsabilitat única de l’Ajuntament de l'Hospitalet,
perquè en aquest sentit ni, fins i tot, amb això que ens estem queixant en aquests
moments i portarem aquesta situació al Síndic de Greuges, li he de dir que una de les
persones que es dedica al Pla Educatiu d’Entorn al Gornal, s’està dedicant també a
fer aquesta feina per evitar l’absentisme. I la Generalitat no va acceptar que nosaltres
li diguéssim això, escolta, no podem pagar mitja persona més, perquè ens deveu 1,9
milions d’euros cada any, i li vam dir, posarem mitja persona dedicada al Pla Educatiu
d’Entorn a aquestes tasques, ni així vam convèncer a la Generalitat a que ells
paguessin mitja dedicació, que eren 12.500 euros.
I li he de dir que hi ha, a part de l'Hospitalet, Terrassa, Sabadell, Tarragona, també
tenen aquest problema i, per tant, li he de dir ¿fins a on arriba la nostra
corresponsabilitat o la nostra responsabilitat? paguem ja 1,9 milions d’euros cada
any, de serveis que vostès haurien de dedicar a la ciutat i els paguem dels impostos
de la nostra ciutadania.
Per tant, crec que no hi ha dret que vostès a sobre que nosaltres estem finançant
pràcticament totes aquelles competències que la Generalitat té en educació i que ens
han transferit a nosaltres, a més a més, per una cosa que ens hem planta i els hem
dit, si us plau, paguin vostès, que és la seva responsabilitat, a sobre ens diguin que
som irresponsables i que no som corresponsables en l’educació d’aquesta ciutat.
Afortunadament ho som i les dades d’èxit educatiu així ho corroboren.

Essent les 22 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.
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SRA. PEREA
Sí, Sra. Annabel Clar.

SRA. CLAR
Sr. Esteve, vostè està parlant de les rebaixes que ha fet la Generalitat en les seves
aportacions en aquest Ajuntament, com si el govern de la Generalitat tingués mania
en aquest Ajuntament i ho fes perquè li rota, si em permet l’expressió, anem a fer mal
a l'Hospitalet i ara anem a rebaixar les nostres inversions a l'Hospitalet. Vostè sap, Sr.
Esteve, que ,en els últims dos anys, el pressupost de la Generalitat s’ha vist reduït en
més d’un 20% i si els números han de quadrar, perquè ens marquen que han de
quadrar aquests números, no ens queda més remei que anar retallant a les
aportacions que fem als diferents municipis.
I vostè sap, Sr. Esteve, que gràcies també a la col·laboració entre les diferents
administracions, no només Generalitat-Ajuntament, sinó Generalitat-Consells
Comarcals, Generalitat-Diputació, Generalitat-ajuntaments, s’està mantenint, s’està
mirant de mantenir entre tots l’estat del benestar, i n’hi ha moments que tots hem
d’”arrimar el hombro”, tots. Com ho ha fet, per exemple, la ciutat de Girona, ho ha fet
la ciutat de Figueres, la ciutat del Prat de Llobregat, ho ha fet Badalona, ho ha fet
Barcelona, ho ha fet Lleida, els únics que hem dit que no hem sigut nosaltres.
I vostè em diu, estem parlant que la Generalitat no vol pagar 12.500 euros, Sr.
Esteve, 12.500 euros d’aquest municipi, multiplicat pel número de municipis, per
l’administració són molts diners, estem parlant que l’Ajuntament de l'Hospitalet no ha
volgut pagar 7.250 euros, estem parlant d’això Sr. Esteve.
I ningú critica, ni molt menys, i la prova és que nosaltres hem votat favorablement en
el primer punt, ningú critica, sinó tot el contrari, la tasca que s’està fent en aquest
col·lectiu, i valorem molt positivament la tasca que fa la Fundació Pere Closa, sabem
que gran part del pressupost que li va venir l’any passat, va ser gràcies també a la
Marató de la pobresa que es va fer, que també va ser molt criticat pels partits
d’esquerra, doncs amb aquests diners es van poder mantenir també aquest estat del
benestar i aquests serveis que s’estan donant en aquests col·lectius que es
necessiten.
I només demanem això, una mica de corresponsabilitat amb totes les administracions
i col·laboració entre totes les administracions, que podem fer molt tots junts.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies Sra. Clar. Sr. Esteve, breuement ja.

…/…

135

SR. ESTEVE
Per a la rèplica. Fiar a la beneficència els serveis socials d’un país és una mica trist i
fiar els serveis socials i serveis com aquests a la Marató, doncs és una mala solució.
Li torno a repetir, no hem dit que no a finançar aquest projecte, li vam dir a la
Generalitat que posàvem mitja persona dedicada, d’aquesta plantilla, a aquest servei,
i no van voler posar ells l’altre mitja i, per tant, aquests nois i noies estan atesos, no
tot el que caldria, perquè caldria la mitja persona, el mig contracte que hauria de
posar la Generalitat, però evidentment no hem dit que no, hem posat mitja persona
dedicada a aquest servei, ha estat la Generalitat qui no ha volgut posar mitja, malgrat
que saben perfectament que ens deuen 1,9 milions d’euros cada any, que els posem
nosaltres, els posen els nostres ciutadans, per incompliments i irresponsabilitat de la
Generalitat de Catalunya en les seves competències educatives.

Essent les 22.06 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Meritxell Borràs Solé, regidora
del grup municipal de Convergència i Unió.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies, hem acabat ja les mocions? Falta Plataforma per Catalunya,
Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 24; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 24.- INSTANT A LA GENERALITAT AL MANTENIMENT DEL SERVEI DE
PROMOTORA ESCOLAR A LA NOSTRA CIUTAT.
Atès que la figura de les Promotores Escolars del Poble Gitano és una de les
actuacions prioritàries contemplades en el Pla Integral del Poble Gitano aprovat pel
Parlament de Catalunya.
Aquestes Promotores desenvolupaven les seves
actuacions en 13 zones del país en les que existia una significativa presencia de
població d’ètnia gitana, sent el barri Gornal de l’Hospitalet una d’elles.
Atès que les funcions que desenvolupa aquesta figura és del tot imprescindible per
aconseguir una escolarització normalitzada dels infants del col·lectiu gitano. La
prevenció de l’absentisme, l’acompanyament en la transició de la primària a la
secundària (especialment de les noies) i l’acompanyament a les famílies són les
seves principals línies d’actuació.
Atès que en els anys que venien realitzant la seva tasca, s’estava aconseguir una
notable millora en els indicadors d’absentisme i abandonament, amb la intervenció en
més de 150 casos i actuant en 4 centres educatius de la nostra ciutat (un centre de
primària i 3 de secundària). Una millora corroborada per la valoració dels diferents
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agents que actuen al territori, començant per l’equip directiu de l’escola Gornal
(escola amb un 80% d’infants d’ètnia gitana) i la resta d’agents que treballen al
territori com les treballadores socials i els equips de Benestar i Família o les entitats
del barri.
Atès que la decisió per part del Departament d’Ensenyament de la supressió
d’aquesta figura en el mapa educatiu del barri és un retrocés en els avenços en
igualtat d’oportunitats que s’estaven aconseguint per eliminar l’escletxa perversa que
separa a molts dels nens, nenes i joves gitanos d’aquest país de l’èxit acadèmic.
Atès que ja en el mes de juliol de 2012, el Ple de l’Ajuntament ja va aprovar una
moció sol·licitant a la Generalitat la continuïtat de la figura de la Promotora Escolar
davant l’anunci que va fer que suprimiria el servei i que finalment va quedar en una
reducció del 50% de la seva jornada.
Atès que suprimir aquest recurs no sols vulnera els acords del Parlament en el marc
del Pla Integral del Poble Gitano, si no que també atempta a la possibilitat d’exercir
un dret bàsic com és el dret a l’educació a un sector de la ciutadania que per diferents
motius socials i culturals necessiten d’un major suport per garantir l’exercici d’aquest
dret.
Atès que s’ha pres la decisió de suprimir el servei a la nostra ciutat de forma
arbitrària, sense considerar les realitats de l’entorn i les necessitats de la població.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Fernández, García, Castro, Graells,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 1 vot
d’abstenció del representant de PxC, Sr. Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió d’aquest Ajuntament a la tasca que
desenvolupen les Promotores Escolars del Poble Gitano, programa gestionat per
la Fundació Pere Closa i que forma part del Pla Integral del Poble Gitano aprovat
pel Parlament.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Fernández, García, Castro, Graells,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas i Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
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Esteve; amb 3 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i
Pérez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de PxC, Sr. Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Demanar al Departament d’Ensenyament la restitució del servei a la
nostra ciutat per tal d’ajudar als infants i joves d’ètnia gitana a aconseguir l’èxit
escolar i no truncar el bon treball fet fins ara per la Promotora Escolar en treball
amb xarxa amb la resta d’agents educatius i socials del territori.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Fernández, García, Castro, Graells,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas i Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; amb 3 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i
Pérez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de PxC, Sr. Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Posar en coneixement del Síndic de Greuges la situació per tal que
intervingui per garantir el dret a l’educació del col·lectiu a qui s’adreça el
programa de Promotors Escolars.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Fernández, García, Castro, Graells,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas i Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; amb 3 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i
Pérez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de PxC, Sr. Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Ensenyament, als Grups
Parlamentaris, a la Fundació Pere Closa, al Consell Educatiu de l’Hospitalet, a
l’Escola Gornal, als Instituts Bellvitge, Europa i Llobregat.

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

PLATAFORMA PER CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Plataforma per
Catalunya, números 25 i 26, es produeixen les intervencions següents, llevat de les
intervencions de la moció número 26 que s’han produït anteriorment en el debat
conjunt amb les mocions números 14, 15, 16 i 17:

…/…

138

SRA. PEREA
Sr. Ordóñez, per defensar la moció.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, como se ha presentado una moción que decía lo mismo que nosotros y era en
defensa de sancionar a las entidades que tengan pisos desocupados, pues no
haremos la presentación, ya que hemos hecho anteriormente la exposición, por tanto,
me parece que nuestra postura está muy clara en este tema.

SRA. PEREA
Molt bé, per posicionament, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra Perea. En contra, perquè votem en contra de totes les mocions que
presenta Plataforma per Catalunya, gràcies.

SRA. PEREA
Molt bé, per part de Convergència i Unió, si us plau, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, votarem a favor la moció de sancionar a les entitats financeres que siguin
propietàries d’immobles inhabitats.

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

SR. DEL RÍO
Sí, muchas gracias. Yo quería hacer dos “esmenes in voce” y es en el punto tercero y
cuarto de la primera moción, ya lo he hablado con el proponente, de incluir “multar si
s’escau”, que es lo que también incluía la moción que traía el Partido Socialista. Y en

…/…

139

ese caso, si se aceptan, tanto en el tercero como en el cuarto punto “si s’escau”, pues
el Partido Popular votaría a favor de esta moción.
Y respecto a la segunda moción de no ceder el padrón municipal…

SRA. PEREA
No, Sr. del Río, ya se ha votado.

SR. DEL RÍO
Sí, sí, disculpen.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies, doncs ja passem a Participació Ciutadana. Perdó, Sr. Belver,
me l’he saltat, disculpi.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Perea. Nosaltres també votarem contràriament en aquesta moció, més
que res per això, perquè hem presentat una anteriorment, amb diversos grups
municipals, i creiem que aquella moció recollia més, des del punt de vista jurídic,
diguéssim, amb millor consistència el que es pretenia, per tant, votarem
contràriament.

Essent les 22.10 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, si no passaríem a l’apartat de Participació
Ciutadana. Si li sembla a la Sra. Secretària, pot llegir els dos primers punts, hi ha
quatre paraules i faríem les dues primeres, perquè és el mateix tema.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 25 i 26; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 25.- PER SANCIONAR LES ENTITATS FINANCERES QUE SIGUIN
PROPIETÀRIES D’IMMOBLES INHABITATS. Ha estat rebutjada amb 15 vots en
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contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 10 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de
PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 26.- PERQUÈ L’AJUNTAMENT NO CEDEIXI EL PADRÓ MUNICIPAL NI
COL·LABORI AMB MITJANS MATERIALS, HUMANS NI TÈCNICS PER A LA
REALITZACIÓ D’UNA CONSULTA IL·LEGAL. Ha estat rebutjada amb 19 vots en
contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar;
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots a favor dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC,
Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DICTAMEN 27.PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT GRUP DE DONES DE
GORNAL, PER MANIFESTAR EL PROFUND DESACORD AMB LA MODIFICACIÓ
DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2010 DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE LA
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS.

DICTAMEN 28.PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ
D’ESTUDIANTS DE L’HOSPITALET, PER MOSTRAR LA GREU PREOCUPACIÓ I
REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA PER A LA PROTECCIÓ DE
LA VIDA DEL CONCEBUT I DELS DRETS DE LA DONA EMBARASSADA.
En relació a les peticions de paraula sol·licitades pel Grup de Dones del Gornal i per
l’Associació d’Estudiants de l'Hospitalet, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs, qui parlarà en nom del Grup de Dones del Gornal? Un segon que et
donarem un micròfon. Recordo a les quatre peticions de paraula que tenen cinc
minuts cadascuna d’elles. Si pot dir el seu nom, si us plau, gràcies.

SRA. L.C.
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L.C., bé, vull aclarir que és en nom de totes les associacions i totes les entitats i grups
de dones de l'Hospitalet, no només del Gornal. Aleshores, davant l’anunci per part del
govern de l’Estat de reforma de l’actual Llei orgànica 2/2010 de salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, les associacions i grups de
dones de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat i les persones sotasignants,
manifestem:
Que nosaltres les dones tenim dret a prendre lliurament les decisions que afecten a la
nostra vida sexual i reproductiva i, especialment, hem de tenir dret a una maternitat
lliurament decidida, per tant, no es pot qüestionar la capacitat de nosaltres, les dones,
particularment de les joves, per prendre decisions sobre els nostres cossos i la nostra
vida, la nostra sexualitat i la nostra maternitat.
Que l’autonomia de la dona respecte a la seva vida sexual i reproductiva ha de ser
respectada pels poders públics i conferir a la dona protecció i seguretat jurídica.
Que la modificació que es conté en l’avantprojecte de Llei del govern, representa un
retrocés molt important en els drets sexuals i reproductius de les dones, i obligaria a
moltes dones a situar-se en la clandestinitat, si volguessin decidir realitzar una
interrupció voluntària de l’embaràs.
Que no es pot acceptar la supressió del dret de les dones a interrompre l’embaràs en
les primeres catorze setmanes i a la reducció de l’avortament legal a dos supòsits
com són: la violació i el greu perill per a la vida o la salut de la dona. No incloent, a
més a més, altres supòsits dels anys 80, com era el supòsit de malformació o
anomalies fetals, incompatibles amb la vida.
Que l’avortament és un dret i no un supòsit despenalitzat del Codi Penal, per això
l’exercici del dret no pot suposar una sanció penal, ni per a la dona, ni per els
professionals sanitaris.
Que per a la prevenció dels embarassos no desitjats és important l’educació sexual i
la millora en l’accés a la anticoncepció, inclosa la d’urgència, píndola postcoital, i no
una legislació que suposi un retrocés en els drets de les dones i l’oposició frontal a la
seva llibertat a decidir sobre la seva maternitat.
Per tot això, sol·licitem:
Que no es modifiqui la Llei orgànica 2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l’embaràs i, per tant, es retiri l’avantprojecte de Llei del
govern, sol·licitant també que es garanteixi el dret a una maternitat lliure i
responsable i a un avortament legal, segur i gratuït. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, ara donaríem la paraula a l’Associació d’Estudiants, hem sembla que són
dues les persones que parlen, molt bé.
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SRA. M.G.
Jo sóc la M.G.
Decidir ens fa lliures. Davant l’anunci per part del govern de l’Estat de reformar
l’actual Llei orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària
de l’embaràs, les entitats que formem part del grup d’Espai de Ciutadania que som:
Tres Quarts per Cinc Quarts, Centre d’Estudis de l’Hospitalet, Fundació Akwaba,
Esplai La Florida, El Casalet, Estudiants de l'Hospitalet, Taller Pubilla Cases,
Associació Educativa Itaca, Plaudite Teatre, Comissió d’Entitats de Collblanc-La
Torrassa, Tro Entitats de Foc, Comissió de Pensionistes de l'Hospitalet, UGT de
l'Hospitalet, Comissions Obreres de l'Hospitalet, Associació Esportiva Bellsport, Grup
de Teatre Patates amb Suc, Aturats +50, manifestem:
La nostra total indignació davant el retrocés en el reconeixement dels drets sexuals i
reproductius de les dones, que suposaria la possible reforma de la Llei.
La nostra absoluta negativa a acceptar una retallada en la llibertat i l’autonomia de les
dones, en relació a la seva sexualitat i a decidir sobre la seva maternitat, si no podem
decidir, no som lliures.
El nostre desacord amb el fons argumental, retrògrad, manipulador i ideològic, pel
qual es vol portar a terme la reforma.

SR. R.R.
Per tot això,
Denunciem la coacció i la limitació en l’ús de les llibertats individuals de les dones i
l’intent de subjugar aquesta llibertat a criteris ideològics i morals retrògrads i això té
un nom, violència de gènere estructural.
Denunciem que la pèrdua de drets en salut sexual i reproductiva exposaria a un
major risc la salut i la pròpia vida de les dones. El govern està obligat, d’acord amb la
normativa europea internacional, a confirmar la protecció i seguretat jurídica en
matèria de drets sexuals i reproductius.
Denunciem l’arbitrarietat en el maneig i ús del concepte drets i que l’acceptació dels
drets humans de les dones és incompatible amb la seva regulació en el Codi Penal,
on hi ha drets no hi ha supòsits i l’exercici d’un dret no és punible.
Denunciem que la negació dels drets sexuals i reproductius de les dones comporta el
retrocés en qüestions tan bàsiques com l’educació sexual o la millora en l’accés a
l’anticoncepció, inclosa la d’urgència.
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Afirmem la necessitat d’una societat laica i democràtica, lliure d’imposicions
religioses, afirmem el nostre dret a decidir sobre els nostres cossos i les nostres
vides, i no d’acord a un prototip de feminitat que discrimina les dones, perquè decidir
ens fa lliures.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies a les tres intervencions, a les dues paraules que s’havien demanat, en
nom de tots els grups de dones i en nom també de l’Espai de Ciutadania i
l’Associació d’Estudiants de la ciutat. Ara és el torn, aquest és un tema que s’ha
debatut, que hem presentat una moció, que ja ens hem posicionat tots els grups
polítics, no sé si algun grup polític vol fer ús de la paraula, Sr. del Río, perdó, perdó,
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
No, res, agrair sincerament la vostra intervenció, creiem que és positiu, que més enllà
del posicionament dels diferents grups polítics, també s’hagi fet sentir la veu dels
representants de les associacions de la ciutat, gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Es que se han hecho unas consideraciones, por ejemplo que
el aborto es un derecho, miren, en Europa, el Pleno del Parlamento Europeo, reunido
en Estrasburgo el 10 de diciembre de 2013, rechazó por segunda vez, la anterior fue
en el mes de octubre, el derecho a abortar que proponían, curiosamente, los grupos
de izquierda que hoy están también representados. Y el 16 de enero, otra vez el
Parlamento Europeo votó en contra de la pretensión, en ese caso del Partido
Socialista y de los grupos de izquierda, que la Comisión Europea rechazase el
proyecto de reforma de la Ley de Aborto que ahora se está tramitando en España.
Por tanto, lo que hacemos es decir claramente que no existe derecho al aborto en
ninguna legislación internacional.
Respecto a la clandestinidad, indicarle que la Ley del Aborto del año 85, que fue del
Partido Socialista, como ustedes seguramente conocerán muy bien, porque también
participaron, mantenía el aborto como un delito, con penas de prisión de seis a doce
meses o multa de seis a veinticuatro meses. Y en la Ley del 2010 se imponían multas
de seis a veinticuatro meses y, en caso de impago, esta pena se sustituía por cárcel.
Hasta en el Código Penal del año 2010, en dónde el artículo 145, y más datos ya no
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puedo dar, pues tipifica y castiga como delito el aborto, en una serie de casos. Bien,
pues todo eso en esta Ley se suprime.
Y respecto…

S’escolten crits entre el públic que diuen: “Nosotras parimos, nosotras decidimos”.

Si puedo hablar…

SRA. ALCALDESSA
Un segundito, por favor, sí, Sr. del Río, acabe.

SR. DEL RÍO
Yo he escuchado cuando querían decidir, ahora me gustaría que me escucharan
cuando quiero hablar.
Respecto a los supuestos del aborto, no es cierto que sean dos, como mínimo ya son
cuatro, si existe riesgo para la mujer, si es objeto de violencia de género, violación, si
el feto tiene anomalías incompatibles con la vida o si se crea daño psicológico para la
madre. Por tanto, no es cierto que sean dos, ya son cuatro.
Por tanto, mire, la obligación del gobierno, sí, el gobierno tiene obligación, pues lo
que te obliga el Tribunal Constitucional, que en el caso que haya conflicto de
derechos, le obliga al gobierno a legislar y legislar cómo, conforme a la Ley, conforme
al Tribunal de Estrasburgo, conforme al Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.

SRA. ALCALDESSA
Gracias Sr. del Río, muy bien. Sra. Dolors Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Jo comprenc que qualsevol afirmació que no vagi en relació al que vostè, doncs
proposa, ens ho assimila com a partit. Miri, a mi em fa molta il·lusió, vull dir, perquè
avui, sense saber-ho, tinc una quantitat de dones i de joves i d’homes d’aquesta
ciutat, a les nostres files que, francament, m’encanta. No faci aquestes assimilacions,
perquè s’equivoca, s’equivoca de ple i, segon ¿a vostè qui li ha dit que la Llei del 85
ens agradava a totes les dones? Qui els ho ha dit? Qui li ha dit? Perquè moltes dones
socialistes no vam estar d’acord amb la Llei del 85 i així ho vam manifestar, però és
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que el PSOE, entre vostè i jo, i el PSC, no són “Falange Española”, ni la Conferència
de Sant Vicenç de Paül. Algú pot dir exactament el que vol, una foto al costat d’algú,
no significa necessàriament que aquella persona i aquella amb la que es fa la foto,
coincideixin políticament, ni tinguin el mateix carnet.
Jo ho comprenc, vostè d’aquest debat avui surt molt frustrat, ens ha llegit quantitat de
qüestions, ha vingut amb un argumentari del seu propi partit, que no li ha comprat
ningú, estic convençuda que no li ha comprat ningú, no l’ha comprat ni vostè mateix,
perquè si no seria tristíssim, seria vostè realment un retrògrad, que no imaginem fins
a quin punt aquí el teníem i, a més a més, estava emboscat, no pensàvem realment
que tingués aquesta afició a defensar postures ultramuntanes i, a més a més, amb
entusiasme. Faci-s’ho mirar.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, agrair també, en nom d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, les dues intervencions que han hagut per part de
les entitats de la ciutat, això demostra que aquesta ciutat és viva, que les dones i els
homes d’aquesta ciutat no estem disposats a donar passos enrere, malgrat el govern
del Partit Popular. I no només en relació amb el dret de les dones, com és el dret de
l’avortament, sinó jo penso el dret de totes i de tots, perquè el dret a l’avortament és
una conquesta de totes i de tots, de la nostra societat en general, del conjunt de la
nostra societat, de les nostres llibertats democràtiques i, per tant, estem convençuts
des d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, que la societat
catalana i espanyola no permetrà que la Llei tiri endavant i, si tira endavant, durarà
molt poc temps, perquè el clam popular contra aquesta Llei, per la seva injustícia i la
seva anomalia democràtica històrica, doncs la farà caure pel seu propi pes. Moltes
gràcies per a la vostra intervenció.

SRA. ALCALDESSA
Teniu l’oportunitat de tornar a demanar la paraula si voleu, hi ha un segon torn, no?
no hi ha segon torn, em diu que no la Sra. Secretària.
Bé, jo també en nom una mica de tots o de tots els partits o de gairebé tots els partits,
doncs també us volem agrair la vostra participació, que estigueu aquí fins aquestes
hores, per expressar el que penseu, el que sentiu, m’ha agradat molt que sigui gent
jove la que parli en el Ple, segurament les persones d’una certa edat, doncs tenim
altres experiències, hem viscut altres moments, però és bo que la gent jove agafi el
relleu i que també lluiti pels seus drets, pel seu present i pel seu futur i per també
decidir què vol fer com persona, com a dona, com a mare i també com a parella.
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Només dir-vos que crec que és bo que més enllà del que pensem els grups polítics
del Consistori, expressat en aquesta moció que vosaltres heu pogut veure en directe
el debat en aquest Ple, també és bo que sentim que des de la societat civil, des de la
ciutadania, també es pugui manifestar que aquesta Llei, doncs el millor que podem
fer, entre tots, és demanar al Partit Popular, demanar al ministre Gallardón, que retiri
aquesta Llei.
Yo, Sr. del Río, no sé lo que hará usted, no sé lo que trasladará, pero creo que lo
mejor que podría hacer, en beneficio de lo que usted mismo ha podido ver, es hacer
reflexionar al ministro que esta Ley no es necesaria, que donde no hay conflicto no
hace falta incendiar nada y que, en este caso, si ustedes continúan con esta Ley,
verán como esto simplemente ha sido una pequeña muestra de lo que piensa
l’Hospitalet, de lo que piensa Cataluña y lo que piensan los ciudadanos y ciudadanas
españoles.
Por tanto, no es ninguna amenaza, simplemente yo creo que a veces no hacemos
caso a lo que los ciudadanos nos están diciendo, aquí lo están diciendo
directamente, en vivo y en directo, lo que ellos han manifestado es lo que piensan
miles y miles de personas en este país, y espero que sirva de ejemplo para la lucha
que seguramente tendremos que realizar, cada uno desde donde podamos, desde
donde estemos. Y quiero felicitaros nuevamente porque también las entidades de la
ciudad, los espacios que hemos ido constituyendo y hemos ido promoviendo, también
digan lo que piensan. Gracias.
I ara passaríem a la següent paraula, que és la número 29.
PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT AMICS DEL PARC
DICTAMEN 29.DEL CENTRE, PER EXPOSAR ELS PROBLEMES A LA ZONA D’ESBARJO DE
GOSSOS A LA PL. DE LLUÍS COMPANYS.
En relació a la petició de paraula sol·licitada pel Amics del Parc del Centre, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, qui parlarà? Sí, un moment, li fem arribar el micròfon de seguida.

SR. P.A.
Bona tarda a tothom. Els donem les gràcies per permetre la intervenció en aquest
Ple, de la nostra entitat Amics del Parc del Centre...
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SRA. ALCALDESSA
Perdó, perdó, si pot dir el seu nom.

SR. P.A.
P.A. he dit.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, perdó, és que no l’havia sentit.

SR. P.A.
Sóc el portaveu de l’entitat Amics del Parc del Centre. Amics del Parc del Centre és
una entitat registrada des de l’any 2006, els nostres fins són preferentment la
participació i desenvolupament d’activitats lúdiques, culturals i socials de la plaça
Lluís Companys. Com a portaveu de l’entitat i en aquest moment, vull manifestar
algunes consideracions, complementàries de la moció presentada i del que s’ha
parlat aquí d’una manera tan constructiva, referent a les obres de la zona d’esbarjo
de gossos, de les obres ja iniciades aquí a la plaça Lluís Companys.
Començaré per dir que l’àrea d’esbarjo és indubtablement una necessitat pels
propietaris de gossos, considerem que és completament necessari disposar d’un
espai on les mascotes puguin estar deslligades i fer lliurament les seves necessitats.
No tenim cap dubte d’això, però al mateix temps i tenint en compte l’experiència
viscuda fins ara sobre aquest fet, ens preguntem: el lloc triat per això és realment
l’adequat? Sota quines premisses s’ha triat aquesta ubicació? I és aquí on els
membres d’aquesta associació discrepem i rebutgem l’actuació realitzada fins ara
sobre aquesta qüestió.
Des de l’any de la nostra fundació com a entitat i partir de la nostra reivindicació
anterior l’any 2005, de mantenir tota la plaça com a zona verda, davant l’intent de
reduir-la amb noves construccions, hem mantingut amb la regidoria de Districte
reunions periòdiques.
A la reunió del 15 de desembre de l’any 2011 se’ns va parlar per primera vegada
d’aquest tema dels gossos, se’ns va comentar que per evitar que els gossos
estiguessin escampats per tota la plaça, caldria crear una zona tancada d’esbarjo al
costat del monument a Lluís Companys. Ens deien que es tractava d’una demanda
de grups organitzats de propietaris de gossos, entitats que encara i a data d’avui
desconeixem quines són. Se’ns va explicar que la instal·lació no seria un pipi-can,
seria una zona d’esbarjo, on els propietaris de gossos poguessin fer-la servir, sense
oblidar el seu deure de recollida d’excrements. La creació d’aquesta zona específica
hauria de permetre que aquells que incomplissin les ordenances, com tenir el gos
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deslligat fora de l’àrea assenyalada, poguessin ser sancionats. Nosaltres vam
manifestar llavors que no coneixíem en profunditat aquest tema i que abans de
permetre qualsevol decisió, haurien de consultar als veïns i veïnes afectats.
A la reunió del dia 22 de febrer de l’any 2012 es va tractar de nou aquesta qüestió
amb més prioritat. La nostra entitat es va manifestar clarament en contra de la zona
d’esbarjo de gossos a la plaça, opinàvem que caldria donar prioritat a les àrees de
descans i jocs dels nens, considerant que el parc és una de les escasses zones
verdes de la ciutat. A la regidoria ens van dir llavors, que farien la zona d’esbarjo sota
la seva responsabilitat i que, en tot cas, es tractaria d’una mesura provisional i
revocable, en el cas que no arribés a funcionar. Més endavant i un cop instal·lada
aquesta zona d’esbarjo, veient que la zona, a poc a poc, es va deteriorant, que
malgrat les bones intencions, els excrements no són degudament retirats i que
augmenten la permissibilitat d’horaris d’utilització, els sorolls i les males olors.
A la reunió del dia 3 d’abril de l’any passat, ens manifesten literalment ser conscients
que és un tema mal resolt i que caldrà fer reformes a la zona d’esbarjo.
Posteriorment, ens trobem amb sorpresa, amb el començament de les obres de
reforma, obra que ningú ens ha comunicat. Ens assabentem, però massa tard per
nosaltres, que les reformes han estat pactades amb els propietaris de gossos i
exposades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per fer al·legacions.
Nosaltres considerem que aquesta reforma hauria d’haver estat consensuada també
amb els veïns i la nostra entitat, i no exclusivament amb els propietaris de gossos,
perquè creiem que el consens és sempre el millor camí per aconseguir la millor de
totes les solucions possibles. Per contra i actuant d’aquesta manera, estem donant
l’esquena a una part important dels veïns d’aquesta plaça, intentant solucionar un
problema que com hem dit abans, ho considerem necessari, però al mateix temps
estem creant un problema nou que afecta directament a persones que dins del seu
propi habitatge, pateixen directament i a qualsevol hora del dia i de la nit, els sorolls
ocasionats pels jocs i baralles dels gossos.
Nosaltres, per tenir una referència més vàlida de l’opinió dels veïns i veïnes de la
plaça, hem llençat un sondeig, a través del president de les comunitats de veïns
afectades, formulant les dues preguntes següents: ¿la zona d’esbarjo de gossos et
genera molèsties? ¿consideres correcta la ubicació de la zona d’esbarjo de gossos?
L’enquesta s’ha fet arribar a 294 persones, de les quals han contestat un total de 165,
un 56,5%...

SRA. ALCALDESSA
Si pot anar finalitzant, si us plau.
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SR. P.A.
Ràpidament, a la primera pregunta si la zona d’esbarjo de gossos et genera
molèsties, han contestat afirmativament un 72,7% i un 26,3% han dit que no. A la
segona pregunta si consideres correcta la ubicació de la zona d’esbarjo, han
contestat un 19,4% dient que sí...

SRA. ALCALDESSA
Jo, si em permet, perquè, a veure, segurament...

SR. P.A.
Són dades importants.

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí, sí, no ho poso en dubte, precisament perquè és un tema, jo crec que no és
baladí, que no és un tema que es pugui resoldre segurament en cinc minuts, que és
el temps del que vostè disposa per plantejar la qüestió, si pot, perquè després jo faré
una proposta, però si pot anar finalitzant.

SR. P.A.
Ràpidament, ràpidament. El resum de tot això és que la zona d’esbarjo provoca
molèsties al 72,7% dels enquestats i un 80,6% considera que no hauria d’estar
ubicada a la plaça Lluís Companys. Hi ha respostes que són contundents, per
exemple, què diuen al·legant això, el principal problema de la plaça és l’incivisme, a
la plaça és incompatible una zona d’esbarjo de gossos amb una zona de joc de nens i
descans. El pipi-can hauria d’estar ubicat a la zona industrial, diuen, no es pot
descansar pels sorolls provocats pels gossos que borden sense horari, hi ha mals
olors i falta d’higiene al costat dels jocs. Caldria ampliar la zona de jocs infantils i
posar aparells de gimnàstica per persones grans. El límit elevat que suporten els
veïns i veïnes de la plaça Lluís Companys haurien de tenir en compte la nostra
opinió.
Per tant, i finalment, demanem la paralització de les obres de reforma de la zona
d’esbarjo de gossos, que es faci complir la normativa de sancions per actes
d’incivisme de tota la plaça i traslladar la zona d’esbarjo de gossos fora de la plaça
Lluís Companys. Per trobar solucions, proposem crear un grup de treball amb
l’Ajuntament, veïns, entitats afectades i propietaris de gossos, per arribar a un acord
consensuat. Moltes gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, no sé si algun dels grups polítics vol afegir alguna cosa, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, jo diré el que ja coneixen, que hem parlat moltes vegades, com deia ara el
portaveu, com hem parlat recentment, fa una setmana, no arriba a una setmana vam
parlar i, per tant, reiteraré el que és la nostra opinió i que continua una mica la reflexió
que feia abans. Per no repetir-me, perquè és molt poc temps, jo com deia, crec que,
deia que ens hem equivocat, sobretot en el tema provisional, perquè això no va
satisfer a ningú, i ara crec, la meva opinió i penso que parlo en nom del govern,
penso que ens tornaríem a equivocar, si ara que la obra està pràcticament acabada,
que estan els diners de tothom ja invertits allà, que no tenim un espai alternatiu,
perquè no hi ha un espai alternatiu que no molesti a un altre, que no tenim garanties
que no molesti a cap altre veí, jo penso que ens tornaríem a equivocar si ara
paralitzéssim les obres.
Per tant, jo reitero la proposta que els vaig fer en privat la setmana passada i que és,
continuem parlant amb aquesta comissió que estem parlant, acotem i busquem en la
línia de la moció de Convergència, totes les mesures necessàries perquè no molesti o
generi la mínima molèstia, i com que aquesta obra ja està pagada, està feta,
adjudicada i pràcticament acabades les obres, donem-nos un temps per poder
avaluar cóm funciona una zona de gossos com cal. El que teníem fins ara no era una
zona de gossos, sinó que era un tancat que havíem fet i que òbviament no ha
funcionat.
Per tant, això és el que jo li vaig dir la setmana passada, doncs en privat, en una
reunió a la regidoria amb els Amics del Parc del Centre, perquè tenim una relació
molt fluïda, com explicava abans, i sempre amb una posició molt constructiva, i jo
penso que hem de continuar parlant, però penso, honestament, que ens continuaríem
equivocant si ara paralitzéssim les obres i sense tenir una altra alternativa que no fos
no fer la zona de gossos i, per tant, tenint els gossos l’endemà a la mateixa plaça on
estan ara, per tant, això no seria una solució, que no satisfaria ningú, sinó que
eternitzaria el problema.

S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, le pido por favor que no hagamos intervenciones así, porque esto no
es una asamblea de vecinos.
A veure, és evident que..., perdó, perdó, Sra. Borràs, no l’havia vist.
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SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Amb tota sinceritat, em sorprèn perquè hi ha un canvi de
posició, al menys jo no sé que sabien els veïns, però el que ha dit abans en la seva
intervenció, és que hi havia un error i que, per tant, s’obria el diàleg. El que ens diu
ara és que, sí, sí, el diàleg hi serà, però que això tira endavant peti qui peti, no ho
acabem d’entendre, simplement no concebem la forma de dialogar i de mirar de
trobar solucions a un problema existent. Estudiar i establir solucions a tots aquells
casos on l’existència d’una zona d’esbarjo per a gossos hagi suposat o suposi un
problema, veig que per vostès la solució és seguir endavant i ja està. No us entenem.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna paraula més. A veure, jo faria una proposta, veient el
que avui hem vist en el Ple, amb el que hem sentit per part del representant
d’aquesta associació, que estan organitzats i que representen a una part dels veïns
d’aquest barri o d’aquesta plaça, avui s’ha votat una moció, una moció a proposta
d’un grup polític, evidentment, suposem que també després d’una conversa, un
diàleg, amb aquests veïns i jo crec que tots hem manifestat la voluntat d’arribar a
acords i d’entendre’ns tots plegats. Segurament, les coses de vegades, podem tenir
tota la raó, però si hi ha un conflicte, si totes les parts no estan d’acord, és que alguna
cosa possiblement no s’ha fet bé, i jo crec que també el regidor del Districte, Alfonso
Salmerón, també reconeixia que possiblement alguna cosa, doncs no s’ha fet del tot
bé.
En aquest cas, les obres em sembla que estan, em deia el Tinent d’Alcalde que estan
a punt d’acabar, jo no faig el seguiment, però entenc que estan molt avançades,
s’han mantingut moltes reunions, s’han mantingut reunions amb vostès, s’han
mantingut també reunions amb associacions de veïns, amb l’Associació de Veïns del
barri, s’han mantingut reunions amb veïns individuals, s’han mantingut reunions amb
propietaris de gossos, de gossos gran i petits, que també no és la mateixa
problemàtica.
Per tant, tot això significa que, com es deia quan es presentava la moció,
possiblement estem parlant d’una ciutat molt densa, amb pocs espais lliures i en els
que hem de compatibilitzar l’ús de tothom, que hem d’intentar ordenar els espais
perquè els nens i les nenes puguin tenir un espai adequat, perquè la gent gran també
pugui gaudir d’uns espais, perquè la gent que té gossos també pugui portar els seus
animals, doncs en espais també adequats. I, per tant, segurament no és fàcil,
possiblement és més senzill, doncs fer les coses quan es fa nou tot un espai, i
ordenar i dissenyar els espais segurament és més fàcil, que anar remodelant espais
que ja tenen un cert temps.
Però és evident que aquí hi havia una problemàtica, segurament l’Ajuntament no fa,
no es complica, en aquest sentit, la vida, de fer un equipament com és un pipi-can, si
realment no hi havia un conflicte previ. I possiblement, doncs en aquests moments i
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en aquestes alçades, la situació és una situació que genera, doncs que per part
d’alguns veïns, no dic tots, però tampoc dic que no hi hagi cap, que una part dels
veïns vegin aquesta obra com un perjudici i que vegin que realment això els hi
genera, doncs una problemàtica que, evidentment, volen eliminar.
Jo els hi proposo, perquè no crec que sigui el Ple, entenc perfectament que vostès
vinguin al Ple i que plantegin una reivindicació i que facin servir un grup polític per fer
que tots els partits o els grups de l’Ajuntament, es posicionin davant d’un fet. La
moció avui s’ha aprovat, s’ha aprovat amb la intenció que això, doncs no torni a
passar, en primer lloc, que es pugui regular cóm i de quina forma s’ubiquen aquests
espais a la ciutat i que, en el cas que hi hagi conflictes, amb moció o sense moció,
aquest govern, doncs habitualment, normalment, i més després de sentir el to que
expressen els veïns, estableix sempre canals del diàleg.
Jo els hi proposo que, a partir d’aquest moment, perquè no veig una altra solució, és
que fem que aquest esperit de diàleg sigui una mica, vagi una mica més enllà,
constituïm una comissió, en la que, evidentment, estigui el Districte, que pugui estar
també l’àrea d’Espai Públic, que són els que d’alguna forma s’ocupen del
manteniment del parc, de tot l’espai que significa el parc de Lluís Companys, també
per part de la guàrdia urbana, sentia que hi havia alguns problemes d’incivisme,
d’incompliment de les ordenances i, per tant, de molèsties provocades per aquest fet,
per tant, també des de l’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, i que conjuntament
amb vostès, amb l’Associació de Veïns i amb aquelles entitats o veïns que han estat,
doncs que han mantingut un diàleg, sobretot els propietaris de gossos, que pugueu
establir entre tots, doncs de quina forma fem funcionar aquest espai, aquesta plaça,
en benefici de tothom.
Tenint en compte que hem d’intentar compatibilitzar els interessos de tothom i que
hem d’intentar que els nens, les persones grans, els propietaris de gossos i els veïns,
puguin tenir un espai amable, el més amable possible, i que, en definitiva, hi ha una
voluntat expressada per part de tots els grups polítics, perquè aquesta qüestió es
pugui resoldre. Per tant, proposo això, faig l’encàrrec directament al regidor del
Districte i demano que d’una forma periòdica es pugui anar fent tot un seguir de
reunions, de seguiment, de cóm va evolucionant tota aquesta problemàtica i que, si
fos necessari, en algun moment, doncs ja donarem compte a la resta de grups
polítics i a mi mateixa.
Doncs, deixaríem el tema aquí i passaríem a l’última paraula, a la número 30, Sra.
Secretària.
PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT CENTRE D’ESTUDIS
DICTAMEN 30.DE L’HOSPITALET, SOBRE L’OBERTURA D’EXPEDIENTS SANCIONADORS A
LES ENTITATS FINANCERES PER LA PERMANENT DESOCUPACIÓ DELS
HABITATGES DE LA SEVA PROPIETAT A L’HOSPITALET.
En relació a la petició de paraula sol·licitada pel Centre d’Estudis de l'Hospitalet, es
produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Sí, endavant.

SR. J.F.M.
Hola, buenas noches, soy J.F.M., de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En
primer lugar, quiero dar las gracias al Centro de Estudios por cedernos la palabra en
el Pleno y, segundo, a todos los partidos que han votado a favor de la moción
presentada, pero también quiero pedir lo que se pedía antes, que no quede aquí en
estas paredes, ni en un papel, sino que se lleve a cabo, porque cuando a nosotros
nos echan de casa, ellos no tienen consideración ninguna, entonces, queremos que
se cumpla a raja tabla esta moción.
Porque la situación que tenemos en Hospitalet, como bien sabéis, es bastante
precaria en cuanto a vivienda, en cuanto a trabajo, hay muchas familias que no tienen
ni para comer, pues imagínate como para acceder a una vivienda en condiciones.
Además es un derecho constitucional que tenemos y, bueno, nada más, no me gusta
mucho hablar en público y solamente quiero decir eso.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, en tot cas agrair a J.F. i a tots els homes i dones que ha representat a través del
seu parlament, per tant, a tota la gent de la PAH de l'Hospitalet, doncs agrair-los tot el
treball que fan, un treball que, malauradament, cada vegada ha estat més
imprescindible, perquè estem acostumats davant d’un govern central, en el qual
primer van venir les retallades econòmiques i laborals, després les retallades socials
en l’estat del benestar i ara vénen les retallades de tercera generació en els drets
civils, avortament, manifestació, dret a reunió, i totes elles, totes aquestes tres
generacions de retallades estan impactant contra un dret que està reconegut
constitucionalment per l’article 27, que és el dret a l’habitatge. Per tant, esteu lluitant
per que es compleixi un dels articles de la Constitució que, com molts altres, doncs
s’està incomplint en aquest país. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bien, a ver, yo añadir, esta ha sido una moción que, evidentemente, ha tenido el
respaldo político por parte de los grupos que estamos aquí representados, yo quiero
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también agradecer, en este caso, a la Plataforma, que de alguna forma nos ha
planteado, al Ayuntamiento de Hospitalet, que demos un paso más. Creo que
conjuntamente hemos ido avanzando en un tema que desgraciadamente, bueno, o
por suerte, hace unos cuantos años prácticamente no existía, desgraciadamente este
es un tema que ha ido apareciendo como consecuencia de la crisis, de la pérdida de
trabajo y que, evidentemente, desde el Ayuntamiento de Hospitalet hemos querido, lo
sabéis, trabajar, desde hace mucho tiempo, de la mano, para tirar adelante políticas
reales y políticas efectivas, en beneficio de las personas y de los colectivos que más
lo necesitan.
Hoy damos un paso más, yo creo que está bien reconocer que ese paso ha sido
dado también gracias al empuje de la sociedad civil, de las personas afectadas, y
que, en todo caso, vuestro lema, el sí se puede, pues ya veis que con vuestra
voluntad y con la voluntad también política, esperemos y deseemos que podamos
vencer al gran problema que tenemos todos en este país. Por tanto, ánimo, a
continuar luchando, nosotros lo haremos cada uno desde nuestras responsabilidades
y que sepáis que, como siempre, estamos a vuestro lado para ayudar en todo aquello
que podamos. Gracias.

PRECS I PREGUNTES

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

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple de 20 de desembre de
2013, 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. M.G.-C., que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta oral que veu presentat en el Ple de data 20 de desembre
de 2013, de data 12 de desembre de 2013 i, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el dia 28 de gener de 2014, en relació a l’informe de Can Trabal.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar
la informació necessària.
Ben atentament,”

b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
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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 32
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 16, 18, 19,
20 i 24 de desembre de 2013 i 8, 10, 14, 15, 16, 17 i 20 de gener 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. 53969, de 16 de desembre de 2013. (Fora termini)
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
Cuántas llamadas de vecinos se han registrado en Guardia Urbana en los últimos
tres meses por actos delictivos y/o vandálicos acontecidos en el barrio de La Florida.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 53969 i de data 16/12/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 28/01/2014 en relació a: “.Cuantas llamadas de vecinos se
han registrado en Guardia Urbana en los últimos tres mes por actos delictivos y /o
vandàlicos acontecidos en el barrio de la Florida “.
Resposta:
Trucades rebudes del Barri de La Florida, en els últims tres mesos rebudes a Guàrdia
Urbana.(18 trucades )
Ben atentament,”
2.- RGE núm. 53971, de 16 de desembre de 2013.(Fora termini)
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
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Cuántas detenciones se han llevado a cabo en los últimos tres meses en el barrio de
La Florida. Solicitamos se especifique el tipo de acto delictivo por el que se realizaron
las detenciones.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 53971 i de data 16/12/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 28/01/2014 en relació a: “.Cuantas detenciones se han
llevado a cabo en los últimos tres meses en el barrio de La Florida. Solicitamos se
especifique el tipo de acto delictivo por el que se realizaron las detenciones...”
Resposta:
Detencions realitzades per Guàrdia Urbana, en els últims tres mesos
S’han efectuat 6 detencions per resistencia o desobediencia, requisitoria judicial,
incompliment d’ordre allunyament i delicte seguretat vial.
Ben atentament,”

3.- RGE núm. 53972, de 16 de desembre de 2013.(Fora termini)
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
Cuántos actos vandálicos se han registrado en los últimos tres meses en el barrio de
La Florida, especifiando los tipos de actos (robos, hurtos, peleas, destrucción
mobiliario urbano, 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 pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 53972 i de data 16/12/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 28/01/2014 en relació a: “Cuantos actos vandalicos se han
registrado en los últimos tres meses en el barrio de la Florida, especificando los tipos
de actos (robos, hurtos, peleas, destruccion mobiliario urbano. Etc)
Resposta:
6 trucades
5 trucades amb motiu de tirar pedres al tren, trencar mobiliari urbà i danys a la
propietat privada.
1 no ha estat comprovada donat que a l’arribada dels agents al lloc no es va poder
detectar ni trobar a ningú.
Ben atentament,”
4.- RGE núm. 53973, de 16 de desembre de 2013. (Fora termini)
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
Cuántas actuaciones por incendios por actos vandálicos se han registrado en los
últimos tres meses en el barrio de La Florida.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 53973 i de data 16/12/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 28/01/2014 en relació a: “Cuantas actuaciones por
incendios vandalicos se han registrado en los últimos tres meses en el barrio de la
Florida”.
Resposta:
Durant els tres últims mesos no hem rebut cap trucada per incendi per actes
vandàlics i en els incendis intervinguts no ha hagut cap constància que s’hagin
produït per actes vandàlics.

…/…

158

Ben atentament,”

5.- RGE núm. 53974, de 16 de desembre de 2013. (Fora termini)
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
Atendiendo los hechos acontecidos anoche domingo 15 de diciembre en c. Libel·lula
con Llorer (Bloques Florida) este regidor solicita conocer:
1.- Si hay cámaras de videovigilancia en la zona del acto vandálico.
2.- En caso afirmativa, cual es el número de cámaras y si han sido registradas
imágenes de estos hechos y si en ellas se identifica a los autores.
3.- Si está previsto dotar esta zona de mayor número de cámaras de vigilancia.
4.- Si se ha producido alguna detención respecto a estos hechos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 53974 i de data 16/12/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 28/01/2014 en relació a: “Atendiendo los hechos
acontecidos anoche domingo 15 de diciembre en c. Libel.lula con Llorer (Bloques
Florida) este regidor solicita conocer:
Resposta:
No hi ha càmeres de videovigilància en el lloc per tant no hi ha imatges registrades.
Per el moment no està previst dotar de més càmeres la zona.
Per part de GU no s’ha realitzat cap detenció ja que no existeix constància de que no
fos un fet fortuït.
Ben atentament,”
6.- RGE núm. 54392, de 18 de desembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
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Respecto al Gabinete de Prensa y Comunicación de este Ayuntamiento solicitamos
conocer:
1.- Funciones de los siguientes cargos:
•
•
•
•
•

Técnico Asesor nivel 3
Auxiliar técnico de Gestión nivel 1
Asesor Técnico de Comunicación
Técnico Superior
Jefe del Gabinet de Prensa

2.- Quién es el responsable político de este Gabinete
3.- En cuanto al Recull de Premsa:
•

Cuál es el criterio establecido para la publicación de las noticias

•
Por qué casualmente las noticias negativas de este Ayuntamiento no se
reflejaron en el momento inicial de publicación, por ejemplo la imputación del Sr.
Echaniz o los últimos incidentes en el barrio de La Florida, que recogió ABC el
pasado lunes 16 de diciembre.”

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. M.G.-C., que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 54.392 de data 18 de desembre de 2013 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 de gener de 2014, en relació a “conèixer
diverses informacions envers el Gabinet de Premsa i Comunicació d’aquest
Ajuntament”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat per la
senyora E.S.B., Assessora tècnica de mitjans de comunicació i escrit signat per la
senyora L.C.T., Directora de serveis d’Hisenda, Recursos Generals, Programació i
Pressupostos.
Ben atentament,”
“Informe que s’emet en resposta als apartats 2 i 3, de la pregunta presentada amb
data 18 de desembre de 2013 i número de registre de l’Alcaldia 2163, per Senén
Cañizares Martín, regidor del Grup Municipal de PPC a l’Ajuntament de l'Hospitalet.
El responsable polític del Gabinet de Premsa i del servei de comunicació és l’Àrea
d’Alcaldia-Presidència.
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El recull de premsa és una eina de suport per a la feina diària del conjunt de
l’Ajuntament, igual que fan totes les institucions, que per la seva efectivitat ha de
seguir criteris locals i que facilitin la seva elaboració en quant a extensió. En cap cas
es tracta d’un fons documental on trobar la globalitat de les notícies publicades als
mitjans. Sempre és una eina complementària als canals informatius que pugui tenir
qualsevol persona. A la secció de l'Hospitalet del recull hi figuren notícies que tenen
informacions de la ciutat, i així successivament amb la resta de seccions (política de
Catalunya, informacions rellevants a la comunitat, actualitat municipal, informacions
rellevants a l’àrea metropolitana, política Espanya,...)
D’un temps ençà, s’ha considerat que també és d’interès per a l’Ajuntament que el
recull de premsa, com a eina interna de servei, incorpori informacions publicades a
les capçaleres digitals. Al requerir d’un seguiment molt més laboriós perquè es van
actualitzant permanentment, aquestes informacions digitals es posen al recull de
premsa el dia següent a la seva aparició.
Atentament,”
“Benvolguda,
Per tal de donar resposta a la pregunta del Partit Popular Nº 2163, et faig a mans les
fitxes de funcions corresponents als llocs de treball que fa referència la pregunta
esmentada.
Cordialment,
(S’adjunten les fitxes dels llocs de treball)”

7.- RGE núm. 54394, de 18 de desembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
Sol·licitem consultar la nomina generada el mes de abril de 2012 i 2013 de todos los
trabajadores de este ayuntamiento, funcionarios, laborales, eventuales y consistorio
(nombre, categoría, plaza, puesto de trabajo, area asignada e importe bruto).”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 54394 i data 18 de desembre de 2013 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 de gener de 2014, en relació a:
Sol·licitem consultar la nomina generada el mes de abril de 2012 i 2013 de todos los
trabajadores de este ayuntamiento, funcionarios, laborales, eventuales y
consistorio(nombre, categoría, plaza, puesto de trabajo, area asignada e importe
bruto).
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
8.- RGE núm. 54395, de 18 de desembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
En el pasado consejo de Distrito de Bellvitge del 12 de Diciembre y tras las opiniones
públicas de la Teniente de Alcalde del Área de Economía y Hacienda y Recursos
Generales, a este concejal le interesa saber:
¿ Entre la puesta en marcha del primer plan de pago a proveedores y el segundo,
cuantas facturas dejó de pagar este Ayuntamiento?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 54395 i data 18 de desembre de 2013 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 de gener de 2014, en relació a:
En el pasado consejo de Distrito de Bellvitge del 12 de Diciembre y tras las opiniones
públicas de la Teniente de Alcalde del Área de Economia y Hacienda y Recursos
Generales, a este concejal le interesa saber:
¿Entre la puesta en marcha del primer plan de pago a proveedores y el segundo,
cuantas facturas dejó de pagar este Ayuntamiento?
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Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
9.- RGE núm. 54396, de 18 de desembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
Respecto a los Medios de comunicació , en concreto sobre la pagina Web Digital-h:
1.
Solicitamos conocer quién hace la selección de las noticias destacadas en la
sección “Destaquem”.
2.
Cuáles son los criterios que se usan para realizar esta sección.
3.
Persona responsable de esta sección y salario bruto anual”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 54396 i data 18 de desembre de 2013 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 de gener de 2014, en relació a:
Respecto a los Medios de comunicación, en concreto sobre la pagina Web Digital-h:
1.
Solicitamos conocer quién hace la selección de las noticias destacadas en la
sección “Destaquem”:
2.
Cuáles son los criterios que se usan para realizar esta sección.
3.
Persona responsable de esta sección y salario bruto anual.
Donat que la gestió dels mitjans de comunicació pertanyen a La Farga-GEMSA, els hi
agrairia que el membre del seu grup municipal que pertany a l’esmentat Consell, ho
plantegi en aquest òrgan.
Cordialment,”

10.- RGE núm. 54625, de 19 de desembre de 2013.

…/…

163

“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
Según la noticia que aparece en la sección “política “ del Digital el pasado día 17 de
diciembre sobre la nota de prensa en la que el PP denunció incidentes en la Florida
por la quema de un contenedor fuentes municipales afirman que fue un hecho
puntual, “l’incendi dels contenidors es va produir per la crema d’un matalàs que hi
havia al costat i que es no es va registrat cap aldarull ni baralla a la zona”.
Al respecto solicitamos conocer si el contenedor se incendió por combustión
espontánea.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 54625 i de data 19/12/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 28/01/2014 en relació a: “Segun noticia que aparece en la
sección “politica” del Digital el pasado dia 17 de diciembre sobre la nota de
prensa.....”
Resposta:
En aquest incendi intervingut no hi ha hagut cap constància que s’hagi produït per
acte vandàlic.
Ben atentament,”

11.- RGE núm. 54853, de 20 de desembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple.
Visto que cada vez con más frecuencia los vecinos del barrio de La Florida se quejan
de la falta de seguridad en la zona y atendiendo la necesidad de buscar una solución
inmediata a los problemas de incivismo, vandalismo y delincuencia.
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Considerando que los vecinos tienen razón, que aunque el Ayuntamiento diga que
son hechos puntuales, la delincuencia está instalada en el barrio, este concejal hace
la siguiente PROPUESTA y:
RUEGA:
Que se incremente la vigilancia, poniendo más cámaras de videovigilancia en la vía
pública.
Que el Ayuntamiento organice un operativo conjunto entre Guardia Urbana y Mossos
d’Esquadra, que refuerce el número de policías en la calle.
Que este operativo solicite formalmente la participación de la Policía Nacional, ya que
hay indicios de casos de inmigrantes en situación irregular, por lo que habría que
proceder con los expedientes de expulsión que sean necesarios.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’entrada amb numero
54853 i de data 28/01/2014, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple.
Resposta:
Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició.
Ben atentament,”

12.- RGE núm. 55120, de 24 de desembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
Desde el Partido Popular hemos tenido conocimiento de la problemática existente en
la calle Aprestadora, 16, atico 1ª.
En el terrado de dicha finca se ha instalado maquinaria diversa de la empresa ONO
que causa ruidos y vibraciones a la vecina que vive justo debajo, la señora T.M.A.
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La señora M. se queja de que su domicilio vibra, hasta tal punto que hay azulejos de
su lavadero totalmente agrietados por el efecto de estas vibraciones. Asimismo y lo
que es más grave estos ruidos y vibraciones no la dejan dormir ya que la maquinaria
instalada está justo encima de su dormitorio.
La Sra. M. se ha quejado a la empresa ONO. En una ocasión vinieron sus técnicos y
ajustaron la maquinaria y estuvo unos días sin hacer ruido y sin vibrar, pero el
problema se volvió a reproducir sin que hasta la fecha se haya solventado.
Evidentemente hay algún problema ya que por muy compleja que sea la maquinaria
instalada, según la normativa de ruidos y vibraciones no debería suponer los
perjuicios y las perturbaciones a la integridad física y psicológica de ningún vecino.
Por todo ello, el regidor que suscribe solicita conocer:
1.-Si este ayuntamiento ha tenido conocimiento de los hechos aquí descritos y que
actuaciones se han realizado
2.-En caso de no tener conocimiento de estos hechos y al amparo del artículo 26 de
la vigente ordenanza de ruidos y vibraciones solicito la apertura de las diligencias
correspondientes para comprobar si esta maquinaria de ONO se ajusta a la
mencionada ordenanza y en caso contrario se incoe el correspondiente expediente
sancionador y se ordene a la empresa ONO las reformas necesarias para evitar las
molestias a los vecinos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 55.120 i data 24 de desembre de 2013, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de gener de 2014, en relació amb la
instal·lació de maquinaria d’ONO en l’edifici del carrer Aprestadora, 16, us comunico
que la causa de la queixa és la col·locació d’un aparell de l’empresa ONO, aquest
aparell es col·loca amb prèvia autorització dels veïns i veïnes de la comunitat, per
tant es converteix en un problema privat entre veïnat i empresa.”
13.- RGE núm. 506, de 8 de gener de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
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Solicitamos conocer si nuestro municipio dispone de reservas de estacionamiento
para clientes de negocios concretos ubicadas frente a los locales que lo requieran,
para finalidades de carga y descarga, actividades industriales, o comerciales que así
lo precisen, al margen de las zonas genéricas de carga y descarga.
En caso afirmativo, solicitamos conocer:
- cuántas reservas de estacionamiento de este tipo hay actualmente concedidas
- cuáles son sus características genéricas (distancias de señalización, formatos de
señalización, franjas horarias, etc.)
- cuáles son los requisitos para solicitarlas
- cuáles son las tasas a abonar
En caso negativo, solicitamos conocer:
- si no hay demanda
- las razones por las que no se promueven este tipo de reservas de estacionamiento
para ciertos locales que requieren un movimiento constantes de bultos entre sus
clientes.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 506 i de data 08/01/2014, 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 28/01/2014 en relació a: “...Solitamos conocer si nuestro municipio
dispone de reservas de estacionamiento para clientes de negocios concretos
ubicadas frente a los locales que lo requieran.....”
Resposta:
En nuestro municipio no se hacen reservas de estacionamiento como a las que se
hace referencia.
Las actuaciones singulares de la Guàrdia Urbana para la habilitación de
estacionamientos para la zona de carga y descarga o trabajos especiales se hacen
atendiendo a estos conceptos:
Preparacion y/o direccion de las tareas de carga y descarga y trabajos
especiales en zones no destinadas a esta finalidad por la dificultad o el
caracter peligroso que representan para la circulación .
Realización y dirección de las tareas de interrupción de la circulacion
como como consecuencia de operaciones especiales en la via pública a
causa de:
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a)instalación temporal de gruas moviles
b)instalación temporal de maquinaria pesada
c)instalación temporal de cualquier otro elemento que por sus
dimensiones o peligrosidad dificulte o inerrumpa la circulación.
Se aplicarà la tarifa segun la ordenanza fiscal municipal vigente.
Ordenanza fiscal núm. 2.07 tasa por actuaciones singulares de la
Guardia Urbana.
La demanda de estas reservas es NULA, ya que hay muchas zonas de carga y
descarga distribuidas por toda la ciudad.
Ben atentament,”

14.- RGE núm. 510, de 8 de gener de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
Solicitamos conocer si el pasado 29 de diciembre se registró algún incidente
relacionado con cortes de suministro de la luz en Bloques Florida. En caso afirmativo
solicitamos conocer :
12-

Si este corte de suministro pudo ser intencionado
Si se han recibido quejas sobre la actual ubicación de la “caja eléctrica””

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 510 i data 8 de gener 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 28 de gener de 2014, en relació amb si hi ha
hagut algun incident en el subministrament de llum als Blocs de la Florida, el passat
29 de desembre de 2013, us comunico que efectivament es va produir una incidència
que va afectar una part de l’enllumenat de la zona i es va solucionar rearmant
l’automàtic de l’armari elèctric, que havia saltat.
Així mateix, us informo que no es va observar cap indici de manipulació del quadre
elèctric i no tenim constància de cap queixa veïnal respecte a la ubicació d’aquest
equip de subministrament.”
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15.- RGE núm. 511, de 8 de gener de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
Solicito conocer qué tipo de incidentes ( y número) se registraron la noche del 31 de
diciembre que requirieran la intervención de la guardia urbana, especificando calle y
motivo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 511 i de data 08/01/2014, 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 28/01/2014 en relació a: “...Solicito conocer que tipo de incidentes (y
numero) se registraron el noche del 31 de diciembre que requieran la intervención de
la Guardia Urbana, especificando calle y motivo”.
Resposta:
Martes 31.12.2013 turno noche
•
Fiesta en las Carpas del Polideportivo Norte: Gran cantidad de
afluencia, sin novedad hasta fin del servicio.
•
Se detecta fiesta en via pública en C/Manuel Azaña, descampado de
Torremelina. Gran afluencia de personas sudamericanas con música.
•
22:08 horas.- Llorer 59, 1º 3ª, fuego en vivienda.
•
00:21 horas.- Pujos 93, contenedor ardiendo. Contenedor de plástico
totalmente quemado.
•
04:43 horas.- Colisión con heridos, alcance.
•
Dispositivo Famadas: Todo abierto, gran afluencia de clientes.
Vigilancia de forma dinámica cuando el servicio lo permite. Sin novedad hasta
la finalización del turno 3º.
•
Ruidos molestos 38:
12 en Domicilio.
23 en establecimiento público.
3 en Vía Pública.
Ben atentament,”

16.- RGE núm. 516, de 8 de gener de 2014.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
Según vecinos de la zona, entre los bloques 1 y 3 de Bloques Florida, sería necesario
instalar una papelera, porque para los vecinos de la zona las que hay están muy
lejos.”

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 516 i data 8 de gener 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 28 de gener de 2014, en relació amb la
necessitat de col•locació d’una paperera entre els blocs de la Florida 1 i 3.
Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició.”
17.- RGE núm. 634, de 8 de gener de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
Según el artículo 73.5 de la ordenanza de civismo :
“L’Ajuntament podrà autoritzar, a sol·licitud d’associacions o entitats reconegudesen
el Registre d’Entitats Municipal, la col·locació de pancartes, cartells o qualsevol altra
forma de propaganda o publicitat, relacionades amb activitats i esdeveniments de
caràcter puntual. En aquests casos, les pancartes, cartells o similars seran de fàcil
retirada i, en cap cas, embrutaran o faran malbé la superfície o espai que ocupin, i
s’haurà de tenir especial cura de retirar les cordes lligades a arbres i altres elements.
Les entitats autoritzades s’han de comprometre a retirar aquests elements en un
termini de tres dies, comptats des de l’acabament de l’activitat o esdeveniment
puntual, excepte quan es renovi, motivadament i per raons justificades, el termini
abans de la seva caducitat, el qual únicament es podrá produir una sola vegada.”
Por todo ello el regidor que suscribe solicita conocer porque no se ha instado a la
entidad que colocó la pancarta de la Ramblas a la altura del centre Barradas,
publicitando un acto para el día 16/12/13
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Asimismo solicitamos conocer si se va a imponer algún tipo de sanción a esta
formación política ya que no es la primera vez que incumple la ordenanza del
civismo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 634 i de data 08/01/2014, 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 28/01/2014 en relació a: “..Según el articulo 73.5 de la ordenanza de
Civismo.....
Por todo ello este regidor que suscribe solicita conocer porque no se ha instado a la
entidad que colocó la pancarta de la Rambla a la altura del centre Barradas,
publicitando.....
Resposta:
Recibido este escrito este servicio ha realizado las gestiones oportunas para
comprobar estos hechos.
Personados los agentes en el lugar indicado, no se ha podido verificar la existencia
de dicha pancarta ya que habia estado retirada , al no poder constatar la fecha de
retirada no procede la imposición de sancion.
No obstante tomamos nota para el seguimiento y si procede sancion en futuros actos
donde sea verificado la falta cometida.
Ben atentament,”
18.- RGE núm. 942, de 10 de gener de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
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Respecte al fet que es diu que traslladaran els animals procedents de L’Hospitalet
que hagin entrat abans de l’1 de gener de 2014 al refugi municipal d’animals de Sant
Boi de Llobregat, aquesta Regidora i el seu Grup Polític sol•licitem saber :
Si es veritat aquest trasllat.
El motiu d’aquest canvi.
Si no hi ha possibilitat que la ciutat de L’Hospitalet tingui ja el seu propi refugi
d’animals.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyora,

Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 942 i data 10 de gener 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 de gener de 2014, en relació al refugi municipal
d’animals de Sant Boi de Llobregat, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga per
recavar la informació.
Atentament,”
19.- RGE núm. 1190, de 10 de gener de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
Respecto al IBI correspondiente al ejercicio 2013 solicitamos conocer:
El número de contribuyentes que han solicitado ayudas para el pago de este
impuesto
El número de contribuyentes a los que se les ha concedido
El gasto por contribuyente ¿las ayudas han sido una cantidad fija o variable en
función de ingresos?
Importe global de estas ayudas”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 1190 i data 10 de gener de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de gener de 2014, en relació a:
Respecto al IBI correspondiente al ejercicio 2013 solicitamos conocer:
1.
El número de contribuyentes que han solicitado ayudas para el pago de este
impuesto.
2.
El número de contribuyentes a los que se les ha concedido.
3.
El gasto por contribuyente ¿las ayudas han sido una cantidad fija o variable en
función de ingresos?
4.
Importe global de estas ayudas.
Us faig a mans informe del Director de l’Òrgan de Gestió Tributària, amb la informació
sol·licitada.
Cordialment,”
“En relació a la pregunta formulada pel grup municipal del PP, sobre els ajuts per al
pagament de l’IBI del 2013, us informo del següent:
Ajuts IBI 2013
Nombre de contribuents que van sol·licitar l’ajut:
Nombre de contribuents a qui es va concedir l’ajut:
Despesa per contribuent (quantitat fixa):
Import global dels ajuts:

924
790
75€
59.250€

De la qual cosa s’informa als efectes.”

20.- RGE núm. 1561, de 14 de gener de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
Dentro de los servicios que ofrece el Polideportivo Municipal del Centro, hemos visto
que hay servicios extras previo pago como por ejemplo el uso del Rocódromo.
Al respecto solicitamos conocer si es el Ayuntamiento o La Farga SA quién decide los
precios o aprueba los precios de este y otros servicios del Polideportivo.
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Respecto a los precios de estos servicios solicitamos conocer si se ha elaborado
alguna comparativa con otros municipios para fijar los precios y/o que otros factores
han contribuido a establecerlos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con el número 1561 de fecha 14 de enero, i según lo que dispone el
artículo 55 Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada en el
Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 28 de enero de 2014, os informo de
lo siguiente:
El precio público establecido para la utilización del espacio de “Rocódromo” que
existe en el Polideportivo Municipal del Centro, se fija a través de la realización de un
exhaustivo estudio de costes que realizan los servicios técnicos de la Regidoría de
Deportes y Juventud.
El proceso de aprobación de estos precios es el habitual, se repite cada año:
Aprobación inicial del Proyecto de Modificación de Precios Públicos en Junta de
Gobierno Local, Aprobación Provisional de dicho Proyecto por parte del Pleno del
Ayuntamiento y, una vez transcurrido el tiempo para las alegaciones por parte de los
grupos municipales o los ciudadanos, Aprobación Definitiva otra vez en el Pleno.
Las fechas exactas, en lo que refiere al último proceso de aprobación de estos
precios, han sido las siguientes:
-

Junta de Gobierno Local, 28 de octubre de 2013.
Aprobación Provisional por el Pleno Extraordinario de 31 de octubre de 2013.
Aprobación Definitiva por el Pleno Ordinario de 20 de diciembre de 2013.

Por tanto, revisando la documentación de los dictámenes sometidos a votación en
esos plenos, en los que su grupo se posicionó al respecto de los mismos, puede
usted comprobar el procedimiento.
Sin otro particular y esperando a ver dado respuesta a su solicitud de información,
reciba un cordial saludo,”
21.- RGE núm. 1835, de 15 de gener de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
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Vecinos de la calle San Juan nº 20 se vienen quejando de los problemas que les
genera un taller de reparación de motos ubicado en los bajos del edificio, además de
hacer una ocupación excesiva de la vía pública con las motos, los vecinos se quejan
del frecuente olor a gasolina y a aceites que se puede percibir en la escalera y en el
vestíbulo, además de la posible existencia de líquidos inflamables en los patios del
local.
Por todo ello el regidor que suscribe solicita conocer si este ayuntamiento ha
realizado o piensa realizar alguna inspección técnica para verificar estas molestias a
los vecinos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 1835 i data 15 de gener 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 28 de gener de 2014, en relació amb les
queixes dels veïns i veïnes del carrer Sant Joan número 20, referents a problemes
que els genera un taller de reparació de motos, us comunico que durant el mes de
novembre de 2011 es va realitzar una visita d’inspecció i es va comprovar que,
realment, el pati s’utilitzava com a magatzem, per la qual cosa es va iniciar un
expedient de mesures correctores. Posteriorment, un cop passat el temps
corresponent, es va dur a terme una segona inspecció, i es va comprovar que el pati
estava buit, per tant vàrem donar per finalitzat l’expedient.”

22.- RGE núm. 1837, de 15 de gener de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
El día 14/01/14 a las 16 horas las luces de la calle San Juan estaban encendidas,
hecho que causó la perplejidad de los vecinos por el posible derroche, ya que había
luz natural.
Por todo ello el regidor que suscribe solicita conocer el motivo por el cual estaba
encendido el alumbrado público a las 16 horas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 1837 i data 15 de gener 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 28 de gener de 2014, en relació amb el motiu
que va ocasionar que les llums dels carrer Sant Joan estiguessin enceses a les 16h,
us comunico que el motiu va ser que s’estaven duent a terme treballs de
manteniment.”
23.- RGE núm. 1839, de 15 de gener de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
Este grupo municipal ha tenido conocimiento de la posible existencia de un piso
“patera” en la calle San Juan, nº 20 3º4ª. Los vecinos nos han comentado que entran
y salen muchas personas de ese piso por lo que posiblemente este sobreocupado y
vivan más personas de las permitidas.
Por todo ello el regidor que suscribe solicita conocer si este ayuntamiento tiene
conocimiento de estos hechos y si piensa tomar alguna medida al respecto.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 1839 i de data 15/01/2014, 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 28/01/2014 en relació a: “..Este grupo municipal ha tenido conocimiento
de la posible existencia de un piso “patera” en la calle San Juan nº 20 3ª-4ª.Los
vecinos nos han comentado que entran y salen...”
Resposta:
Realizadas las comprobaciones oportunas con los servicios de este àrea, no hay
constancia de estos hechos.
Ben atentament,”

24.- RGE núm. 1841, de 15 de gener de 2014.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
Solicitamos conocer que operaciones ha realizado este ayuntamiento con Regesa en
los últimos dos años.”

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 1841 i data 15 de gener 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 28 de gener de 2014, en relació amb les
operacions que s’han realitzat amb Regesa, us comunico que la única intervenció, en
els darrers dos anys, ha estat la continuació del conveni que es va signar el mandat
anterior per a la redacció de la que podria ser la Modificació del Planejament
Urbanístic de la zona del carrer Primavera on s'ubiquen els habitatges de FECSA. Es
va subscriure una addenda al desembre del 2012 per fer el treball de camp de les
càrregues urbanístiques que implicaria la proposta de Planejament redactada.”
25.- RGE núm. 1843, de 15 de gener de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
En el pleno de noviembre de 2013 se aprobó una moción en la que se instaba a las
empresas de publicidad a colocar sus carteles en los sitios autorizados y dejar libre
los plafones de destinados a pequeños anuncios de particulares y asociaciones.
Hemos observado que las empresas de publicidad siguen enganchando carteles en
estos plafones, a pesar de que en ellos se explique que están reservados
exclusivamente a particulares y asociaciones. Se adjunta a modo de ejemplo la foto
realizada hoy día 15/01/14 en un plafón de la calle Gerona.
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Por todo ello el regidor que suscribe solicita conocer si se ha advertido a las
empresas de publicidad que no pueden utilizar esos plafones y qué medidas se
piensan tomar para evitar esta utilización abusiva.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 1843 i de data 15/01/2014, 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 28/01/2014 en relació a: “..En el pleno de noviembre de 2013 se aprobó
una moción en la que se instaba a las empresas de publicidad a colocar sus carteles
en los sitios autorizados y dejar libre los plafones destinados a pequeños anuncios de
particulares y asociaciones .....”
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
26.- RGE núm. 1846, de 15 de gener de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
Ante el lamentable estado que presentaba la masía Cal Masover Nou, en el pleno de
marzo de 2013 se aprobó una moción en la que se instaba a los servicios técnicos
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municipales a la elaboración de un informe detallando todas las deficiencias a
subsanar en esta masía para ordenar a la propiedad a su arreglo.
Por todo ello el regidor que suscribe solicita conocer si se ha elaborado ese informe y
si se ha requerido a la propiedad de esta masía para la subsanación de las
eventuales patologías. Asimismo solicitamos copia de dicho informe.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel 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 1846 i data 15 de gener 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 28 de gener de 2014, en relació amb l’estat de
la masia de Cal Masover Nou, us comunico que l’esmentada finca està ocupada i per
tant es impossible accedir-hi. Ens vàrem posar en contacte amb la propietat per tal de
que denunciessin l’ocupació i demanessin el desallotjament i tenim constància que
això s’ha fet; per tant haurem d’esperar la decisió judicial, fent seguiment del procés,
com s’ha fet fins ara.”
27.- RGE núm. 2168, de 16 de gener de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
Este grupo político ha recibido quejas acerca del funcionamiento de la sala de estudio
habilitada en el Barradas, en concreto de las reservas de sitio: el pasado domingo día
12/01/14 a las 16 horas un grupo de tres estudiantes accedió a la sala de estudio y
no se pudieron quedar ya que no había ningún sitio libre a pesar de que en la sala
solo había 10 personas estudiando. El resto de sitios estaba ocupado por papelitos
en los que se decía que esos sitios estaban reservados.
Evidentemente eran de personas que lo habían dejado por la mañana, habían ido a
comer y no habían llegado todavía, o bien de personas que se habían dedicado a
guardar sitio a otras. El hecho es que los tres estudiantes arriba mencionados
tuvieron que marchar, ya que no había nadie a quien quejarse de este abuso.
En otras salas de estudio se establece como norma que un sitio no puede estar más
de 15 minutos vacio, a pesar de estar “reservado”, por lo que solicitamos que se
especifique en algún lugar visible la normativa a seguir en caso de reserva de sitio.
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Asimismo el regidor que suscribe solicita conocer si en la sala hay algún controlador y
si la respuesta es afirmativa conocer porque no estaba a las 16 horas del día
12/01/14.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb el número 2168 de data 16 de gener, i segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el proper 28 de gener de 2014, us informo del següent:
El Servei d’aula d’estudi, posa a disposició dels estudiants espais de concentració per
l’estudi, durant els mesos de l’època d’exàmens (gener, febrer, maig, juny, juliol,
agost, setembre i desembre).
Es un servei d’autogestió (la responsabilitat dels propis estudiants en l´ús i profit del
servei per a tothom), que disposa d’un plafó informatiu on es difon les normes de bon
ús, la calendarització i altres notícies d’interès pel jovent; amb la presència d’un
controlador i la visita puntual d’un tècnic municipal per l’actualització dels plafons
informatius i visualització del desenvolupament de l’aula d’estudi.
Les normes de bon ús, publicitades a través del cartell informatiu i d’un punt de llibre,
son les següents:
No és permès d’entrar-hi menjar ni begudes.
Apagueu el mòbil.
Respecteu-ne el mobiliari i les instal.lacions.
Sigueu respectuosos amb tots els altres usuaris i usuàries.
No es permet l’ús d’aparells i/o instruments que destorbin el silenci de la sala.
L’incompliment d’aquestes normes comporta la pèrdua del dret d’utilitzar aquest
servei.
Recordeu que les aules d’estudi són de tothom, i només la vostra col.laboració en
garanteix la continuïtat.
L’Horari del controlador, del diumenge dia 12,01,14 va ser de 10 a 24h. El temps de
guarda de l’espai no es regula directament ja que està implícit a la norma de
“Recordeu que les aules d’estudi són de tothom”, no obstant això, estudiarem la
possibilitat d’incloure un temps màxim de reserva.
En tot cas, fer constar que fins el dia d’avui, no hem rebut cap queixa escrita o verbal
a aquest respecte, per part de cap usuari/a de les aules d’estudi de la ciutat.
Sense altre particular i esperant haver donat resposta a la seva sol•licitud
d’informació, rebi una salutació cordial.”
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28.- RGE núm. 2342, de 17 de gener de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
Veïns dels locals c. Pedraforca 48-50, manifesten que tenen filtracions provinents de
la plaça de la Llibertat, tant de pluja com quan es fa el reg i neteja pels serveis
municipals.
Al respecte sol·licitem inspecció per valorar els possibles danys.

”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte al prec que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 2342 i data 17 de gener de 2014, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple, en relació amb la sol·licitud d’inspecció per detectar
possibles danys en els local del carrer Pedraforca 48-50.
Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició.”
29.- RGE núm. 2345, de 17 de gener de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
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Respecte al pirulí publicitari situat a l’Avinguda Carrilet cantonada carrer Miquel
Romeu, a la banda de la dreta anant en direcció a Santa Eulàlia, aquesta Regidora i
el seu Grup Polític sol·licitem saber :
Perquè porta més d’un any espatllat i no dóna ni l’hora ni la temperatura.
Qui és l’encarregat del manteniment d’aquest pirulís, si el mateix ajuntament,
o una empresa externa.
Qui s’encarrega de controlar a qui ha de fer aquest manteniment.”

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 2345 i data 17 de gener 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 28 de gener de 2014, en relació amb el pirulí
publicitari situat a l’Avinguda Carrilet cantonada carrer Miquel Romeu, us comunico
que un cop espatllat es va anul·lar l’escomesa de llum i properament es procedirà a
retirar-lo. Aquests elements es van col·locar seguint una normativa antiga que ara ja
no està vigent. Per tant quan no funcionen correctament no hi altra opció que
desconnectar-los, ja que la instal·lació de noves i necessàries escomeses suposaria
us cost elevat i no prioritari en aquests moments.”
30.- RGE núm. 2602, de 20 de gener de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
Solicitamos conocer que convenios, y por que conceptos y cuantías se firmaron el
pasado año 2013 con las siguientes entidades:
1.- Confederación Sindical de CCOO Catalunya Unió Local de L’Hospitalet
2.- Federació de Serveis Publics UGT
3.- Unión General de Trabajadores de Catalunya
4.- Comisiones Obreras de Catalunya
5.- AVALOT
6.- Acció Jove
Asimismo, solicitamos conocer las subvenciones que recibieron el pasado ejercicio
2013.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 02607 i data 20 de gener de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de gener de 2014, en relació a:
“Solicitamos conocer que convenios, y porque conceptos y cuantías se firmaron el
pasado año 2013 con las siguientes entidades:
1.- Confederación Sindical de CCOO Catalunya Unió Local de l’Hospitalet
2.- Federació de Serveis Publics UGT
3.- Unión General de Trabajadores de Catalunya
4.- Comisiones Obreras de Catalunya
5.- AVALOT
6.- Acció Jove.
Asimismo, solicitamos conocer las subvenciones que recibieron el pasado ejercicio
2013.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
31.- RGE núm. 2603, de 20 de gener de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
Solicitamos conocer si la entidad Assat+50 ( Associació aturats majors 50 anys) ha
recibido alguna subvención municipal durante el pasado ejercicio 2013.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 02603 i data 20 de gener 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 dia 28 de gener de 2014, en relació a:
“Solicitamos conocer si la entidad Assat+50 (Associació aturats majors de 50 anys)
ha recibido alguna subvención municipal durante el pasado ejercicio 2013.”
Dir-vos que l’entitat no ha rebut subvenció municipal durant el passat exercici del
2013.
Cordialment,”
32.- RGE núm. 2604, de 20 de gener de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de gener de 2014.
Solicitamos conocer si la Asociación SÚMA+E ha solicitado alguna subvención,
ayuda o firmado algún convenio con nuestro Ayuntamiento desde su fundación el
pasado 2013.
En caso afirmativo, en qué concepto, cuantía y qué tipo de subvención ha recibido.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 2604 i data 20 de gener de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de gener de 2014, en relació a:
Solicitamos conocer si la Asociación SÚMA+E ha solicitado alguna subvención,
ayuda o firmado algún convenio con nuestro Ayuntamiento desde su fundación el
pasado 2013.
En caso afirmativo, en qué concepto, cuantía y qué tipo de subvención ha recibido.”
Dir-vos que no consta aquesta entitat ni inscrita en el Registre d’Entitat, ni que hi hagi
sol·licitat subvenció o conveni amb l’Ajuntament.
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Cordialment,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma
6 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 20 de
gener 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. 2496, de 20 de gener de 2014
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
28-01-2014.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’auto ocupació és una de les millors sortides actuals a les situacions d'atur,
ja que permet encetar projectes a la mida de cadascú que si creixen es poden
convertir en empreses importants i poden ajudar molt a la reactivació econòmica de la
ciutat.
Atès que en municipis del nostre entorn s’han concedit unes línees d’ajuts econòmics
per als treballadors que trobant-se en situació d’atur desitgen iniciar una empresa o
comerç com treballadors autònoms.
PREGUNTA
A part dels cursos de formació i preparació per crear empreses que a nivell general
es dóna per Promoció Econòmica, es contempla pels treballadors de llarga durada
que volen crear una empresa o comerç com autònoms, la creació d’una línea d’ajuts
econòmics?
En cas afirmatiu, quina? I quant es donarà?
En cas de no preveure cap ajut per aquest sector de treballadors. Per quina raó?
Es pensa establir algun tipus d’ajut econòmic als emprenedors que formin empreses
noves?”
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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 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 2496 i data 20 de gener de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 29 de gener de 2013, en relació a la creació d’una
línea d’ajust, l’informo:
Que Aquest Ajuntament no és titular de la competència pròpia de promoció de
l’economia i l’ocupació, sinó que, de conformitat amb la vigent regulació continguda a
l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, ho és
la Generalitat de Catalunya, concretament el Departament d’Empresa i Ocupació. En
virtut de l’art. 27 de la mateixa Llei, el Govern de la Generalitat podria delegar-la en
aquest Municipi, però resta pendent que aquest es pronunciï al respecte.
Que, així mateix, dins del “Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials
Municipals (2012-2015)”, que promou l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
concretament en relació al 2014 i part del 2015, aquesta Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació, té previst destinar part dels pressupostos que siguin assignats
a L’Hospitalet al suport a les empreses (cofinançant part de la contractació de
personal en situació d’atur), així com altres ajuts a l’empresa i l’emprenedoria.
Atentament,”
2.- RGE núm. 2497, de 20 de gener de 2014
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
28-01-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al Passeig Carmen Amaya, a l’alçada del Mercadona, es troben deu
escocells, un al costat de l’altre, sense arbrat.
Atès que en pregunta feta al respecte se’ns va comunicar l’existència d’un cabdal,
quasi en superfície, d’aigua subterrània que impedia el desenvolupament i provocava
la mort dels arbres.
Vist que el problema, si a dia d’avui continua, generat per aquesta aigua subterrània
ens indica que la situació requereix un altre tipus de solució de jardineria que no es la
de deixar permanentment els escocells buits com ara.
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PREGUNTA
Es contempla dins de les inversions previstes en l’espai urbà del Districte VI per
aquest any actuar sobre aquesta problemàtica?
En cas afirmatiu. Quina solució es donarà i en quines dates s’actuarà?
En cas de no fer res. Per quina raó?”

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 2497 i data 20 de gener 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 28 de gener de 2014, en relació amb els
escocells sense arbrat a l’Av.Carmen Amaya, us comunico que els serveis tècnics ja
han realitzat les actuacions programades que us van ésser relacionades en una
pregunta de Ple que ens vàreu fer l’any 2012. Les conclusions són que és inevitable
que l’aigua arribi a aquest indret i acabi formant una bossa que afecta a l’arbrat, per
tant properament es procedirà a tapar els escocells de manera provisional per
acabar, més endavant, amb la seva supressió definitiva.”
3.- RGE núm. 2498, de 20 de gener de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
28-01-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que es van presentar preguntes i una moció respecte la situació de
l’estacionament de vehicles davant de la porta dels comerços al carrer Sevilla, que es
zona de vianants.
Atès que per part del Govern i el nostre Grup, es va arribar a l’acord que es posarien
uns senyals de prohibit aparcar a la part dels comerços en l’horari en que aquests
estan oberts al públic.
Vist que a dia d’avui no s’ha fet aquesta actuació i el problema continua en la mateixa
situació.
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PREGUNTA
Per quina raó a dia d’avui no se ha realitzat la col·locació de la senyalització
acordada?
Si no es pensa fer. Per quina raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 2498 i de data 20/01/2014, 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 28/01/2014 en relació a ”Atés ques es van presentar preguntes i una
moció respecte la situació de l’estacionament de vehicles davant de la porta dels
comerç al carrer Sevilla, que es zona de vianants ...”
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”

4.- RGE núm. 2499, de 20 de gener de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
28-01-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que per raons de seguretat, tant en el transit de vehicles com de vianants, a la
nostre Ciutat tenim una gran quantitat de cruïlles regulades per semàfors.
Atès que per les persones invidents el fet de creuar pel pas de peatons regulat per
semàfor implica que aquest tingui una senyal acústica que l’indiqui si pot o no
travessar la calçada.
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Vist que a la ciutat existeixen alguns semàfors amb aquest dispositius acústics que
els invidents posen en funcionament amb un comandament quan volen rebre la
senyal per creuar fet que millora la seguretat vial d’aquestes persones.
Atès que trobem carrers amb important afluència de persones a la ciutat com altres a
prop de espais comercials com mercats, zones de comerç etc.
PREGUNTA
Es contempla dins de les inversions previstes en l’espai urbà de la ciutat actuacions
per instal·lar, en principi en les vies de mes afluència de persones, semàfors amb
senyals acústics pels invidents?
Si és que si, on s’actuarà durant aquest any?
Si existeix un projecte al respecte, demanem informació detallada.
Si no existeix projecte. Per quina raó?
Si no s’implantarà cap. Per quina raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 2499 i de data 20/01/2014, 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 28/01/2014 en relació a ”Ates que per raons de seguretat tant el transit
de vehicles com de vianants , a la nostre Ciutat tenim una gran quantitat de cruïllas
regulades per semàfors....."
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
5.- RGE núm.2501, de 20 de gener de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
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general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
28-01-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que entre els edificis del carrer Joncs, 10 i 12 davant de l’oficina municipal
d’atenció laboral de l ‘URBAN, es troba una zona enjardinada amb gespa, que al ser
trepitjada permanentment per les persones que transiten s’ha creat un camí i s’ha
convertit en un pas per accedir a l’espai de la plaça interior dels edificis.
Atès que desprès de preguntar sobre aquest tema se’ns va respondre que es
solucionaria i fins a data d’avui no ha estat fet.
Vist que a la cantonada de l’edifici del carrer Joncs, 12 i Carmen Amaya, s’ha creat
un altre camí sobre la gespa pel mateix motiu.
Atès que aquesta circumstancia requereix un cert nou ordenament d’aquest dos
espais enjardinats per millorar l’aspecte en aquest entorn de la via pública.
PREGUNTA
Es contempla, dins de les inversions previstes en el Districte VI, per obres en l’espai
urbà actuar en aquest dos punts mencionats?
En cas afirmatiu. En quines dates es preveu iniciar les actuacions?
Si es que no es farà. Per quina raó?”

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 2501 i data 20 de gener 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 28 de gener de 2014, en relació amb la zona
enjardinada amb gespa del carrer Joncs 10 i 12, us comunico que està previst crear
un pas pavimentat al llarg del segon semestre de l’any 2014.”

6.- RGE núm.2502, de 20 de gener de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre

…/…

190

general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
28-01-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que la persiana del local del PSC (situat al carrer de l’Estrella 16-20) va
aparèixer amb unes pintades en contra de l’Alcaldessa i de la Tinenta d’Alcalde de
Benestar i Famílies.
Vist que aquestes pintades van ser netejades per la brigada de neteja municipal (com
es pot comprovar a la foto que adjuntem).
Atès que segons la normativa, el servei de neteja de parets i façanes no és aplicable
a locals comercials ni, tampoc, locals de partits polítics.
PREGUNTA
1 .- Com justifica l’equip de govern que la brigada de neteja municipal netegés les
pintades de la persiana del local del PSC?
2.- Estendran aquest nou servei a tots els locals comercials de la ciutat?
3.- Si, com diu la normativa, aquest servei només està disponible per a façanes i
parets (no per locals): de quina manera rescabalarà el PSC els recursos públics
malgastats en la neteja de la persiana del seu local?”

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 2502 i data 20 de gener 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 28 de gener de 2014, en relació amb les
pintades aparegudes en el local del PSC situat al carrer Estrella, us comunico que
d’acord amb l’Ordenança de convivència i civisme de la ciutat, el servei de neteja
elimina pintades o grafits a comunitats de propietaris, amb prèvia autorització i de
forma gratuïta. A més a més i en casos de que aquestes pintades o grafits siguin de
caràcter insultant, amenaçant...; la neteja es duu a terme sigui en una comunitat de
propietaris o en qualsevol lloc visible de la via pública, tal com es va fer també per
exemple, al local del CDC, de la plaça Verge de Montserrat número 9, els dies
13/01/2012 i 12/06/2013. Tanmateix, s’han fet actuacions, a requeriment, en d’altres
seus de partits polítics i privats que així ens ho han sol·licitat.”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Gracias, no sé si hay…, jo crec que avui estem esgotats, ja no hi ha ni preguntes, ah
sí! Sr. del Río, Sra. Borràs no s’aixequi encara, aquí per molt llarg que sigui el Ple...,
vinga, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Jo primer? Jo era pel que abans he comentat de la campanya aquesta del civisme i
tal, que per part de l’Ajuntament se’ns emplaci a definir i a actuar sobre aquest tema.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, d’acord, recollit. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Yo creo que se ha producido una situación no deseable en
este Pleno y yo me dirijo al Partido Socialista, para que si lo creen oportuno, poder
trabajar conjuntos, en el sentido que se ha rechazado una moción de no cesión del
padrón, moción del Partido Popular, se ha rechazado la propuesta también del
Partido Socialista de no aportación de recursos materiales, en la moción punto tres,
que ustedes presentaban, yo creo que sería bueno que ustedes y nosotros
llegáramos a un acuerdo y presentar para el próximo Pleno una moción, la que sea,
consensuada entre nosotros, para que este Ayuntamiento no ceda el padrón
municipal a la celebración de ese referéndum.

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. del Río, usted puede presentar tantas mociones como crea conveniente,
creo que el tema ha sido suficientemente debatido, si quieren volverlo a debatir, pues
usted presenta una moción en el próximo Pleno, pero no sé si es el momento
adecuado de hablar de esto.
De totes formes, bé, s’aixeca 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-dues hores i cinquanta minuts, del dia vint-i-vuit de gener 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

