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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2012/10
Data: vint-i-quatre de juliol de dos mil dotze
Hora: 18.20h fins 21.40h
Lloc: Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
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
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 Ordóñez González
Jesús Larrainzar González
M Teresa Redondo del Pozo

S’han excusat d’assistir-hi:
Sr.
José Javier Díez Crespo
Sr.
Alberto Sánchez López

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
Regidora
Regidora (s’incorpora punt 7 Ordre Dia)
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Tinent d'alcaldia
Regidor
Interventor General
Secretària General del Ple en funcions

Regidor
Regidor

…/…

2

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21
d’abril; i oberta la sessió per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat
dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT
A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE JUNY DE 2012 I
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIA 5 DE JULIOL DE 2012.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de les Actes
corresponents a les sessions ordinària del dia 26 de juny de 2012 i
extraordinària i urgent del dia 5 de juliol de 2012, es pregunta si existeix
alguna objecció i no assenyalant-se cap, s'aproven dites Actes per unanimitat.
En compliment de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es
transcriuran al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Benvinguts al Ple ordinari del mes de juliol i comencem el Ple, us demano un
minut de silenci en memòria de totes les víctimes de violència de gènere que
han succeït en aquest país durant el mes de juliol.

(Minut de silenci)

Bé gràcies. Comencem el Ple ordinari, Sra. Secretària.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència i Economia, es produeixen les intervencions
següents:
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SRA. ALCALDESSA
Bé per al posicionament dels grups polítics, Sr. Daniel Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya ens abstindrem del punt número 1, ens donem per
assabentats del 2 i del 3 i ens abstenim del 4 al 6.

SRA. ALCALDESSA
Perdó, em sembla que el Sr. José Castro volia abans demanar la paraula i
m’he precipitat, sí, Sr. Castro.

SR. CASTRO
Gràcies Alcaldessa. Bé portem a aprovació inicial un text de Reglament de
Participació Ciutadana, que teniu el dictamen, i que té com objectius principals
apropar l’Ajuntament a la ciutadania, facilitar la seva implicació en els afers
municipals, ampliar les possibilitats de participació i incrementar aquesta
relació entre veïns i administració local i govern. També reforçar les entitats i
el teixit associatiu i adaptar el nostre reglament, reglament que teníem de l’any
2000, a les diferents lleis, com la 57/2003 de modernització del govern local,
l’anomenada Llei de grans ciutats, que esdevé, en aquest cas, una gran
oportunitat en el tema de la participació.
Aquest és el quart reglament que portem a aprovació, es va aprovar el
Reglament Orgànic Municipal, el Reglament de Ple, al qual desprès em
referiré, i el del Tribunal Econòmic Administratiu. Tots quatre han passat per la
Comissió redactora de reglaments que es va nomenar el mes de setembre de
2011.
Aquest reglament de participació ha partit de dos documents bàsics, d’una
banda, el reglament de participació ciutadana de l’any 2000, que va suposar
un pas important en quant a reconeixement de drets de la ciutadania a la
informació i a la participació, drets que es mantenen i es milloren en aquest
nou reglament, amb la creació de nous òrgans, i del Pla director de
Participació Ciutadana que a l’any 2005 va aprovar el Ple municipal per
unanimitat, amb dues línies bàsiques: d’una banda, el foment de la
participació en projectes concrets, com ara els plans integrals o els plans de
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barri que estan en funcionament, i la constitució d’òrgans estables, com els
consells de salut, serveis socials, comerç, cooperació, formació professional,
etc, que fins ara també estan en funcionament.
Com s’esmenta al preàmbul del Reglament, en el text, vivim en una societat
en un canvi permanent, una societat molt dinàmica, i qualsevol modificació
reglamentària dóna resposta, doncs a aquests canvis, aquestes noves
necessitats que la ciutadania planteja, i també a les noves formes d’expressió,
en aquest cas, en l’àmbit de la participació ciutadana.
Una mostra d’aquests canvis, són tota la incorporació de tots els elements de
les tecnologies de la informació i la comunicació al llarg d’aquests deu anys,
que han permès, doncs que l’ajuntament disposi, en aquest moments, de
comunicació oberta amb els ciutadans a través del correu electrònic, la pàgina
web, carpetes ciutadanes i més recentment de les xarxes socials.
Ens proposem amb aquest reglament, sobretot ampliar les possibilitats de la
participació, tenir en consideració principis bàsics, com l’austeritat, la
simplicitat organitzativa, la coordinació i l’eficiència. Estem en una etapa de
recursos difícil, una situació de crisi econòmica que lògicament ens ha de fer a
tots, doncs utilitzar aquests recursos disponibles amb la màxima eficiència, en
aquest sentit, un dels principis també rectors d’aquest reglament n’és aquest.
I el reglament té dos principals novetats, d’una banda la creació del Consell de
Districte i del Consell Social de la ciutat, que obren aquestes noves
possibilitats i més oportunitats a la ciutadania per exercir aquests drets de
participació i, en aquest sentit, el tema dels consells de districte, els sis
consells de districte que es posaran en funcionament, si és aprovat aquest
Reglament, suposarà un apropament, una manera de participar més pròxima
de la ciutadania en el seu propi territori.
Hores d’ara, els districte ja esdevenen una forma quotidiana per intercanviar
informació, per formular propostes sobre temes d’interès que preocupin al
veïnat i han de ser un punt de referència necessàriament, per expressar
aquestes necessitats i plantejar també propostes de millora per part de la
ciutadania. Els consells de districte es configuren, doncs, com un espai on els
veïns i les veïns i les entitats tindran la possibilitat de participar, perquè les
seves sessions són de caràcter públic i obert i, entre d’altres funcions, tenen
les d’impulsar i canalitzar aquesta participació ciutadana en el territori, facilitar
la informació i l’atenció en relació a tota l’activitat municipal del conjunt de
l’Ajuntament.
Per la seva part, el Consell Social de Ciutat té un caràcter més estratègic, i tal
i com es recull al reglament, la seva finalitat és vehicular la participació de la
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ciutadania i de tots els agents socials vinculats a l’Hospitalet, amb l’objecte de
promoure i canalitzar espais de reflexió conjunta al voltant de qüestions que
afecten a la sostenibilitat, a la cohesió social, el desenvolupament econòmic,
social i cultura de la ciutat i, especialment, les seves estratègies de futur i els
seus grans projectes de futur. I alhora, el Consell Social de Ciutat també es
configura com el màxim òrgan consultiu de la participació ciutadana.
En aquest marc, voldria fer una referència necessària al teixit associatiu de la
ciutat. Aquest Reglament de Participació Ciutadana no té cap sentit sense la
implicació del teixit social i n’ha de servir, com deia al principi, per reforçar el
teixit associatiu, les entitats, les associacions de la nostra ciutat. I alhora el
reglament també té una part de reconeixement a aquest treball del teixit
associatiu al llarg de les tres darreres dècades, com a motor de canvis i
transformacions a la nostra ciutat. La democràcia local n’és fruit també de les
seves aportacions, i en aquest reglament es reconeix, doncs aquest esperit,
tant l’esperit com la lletra.
Quant al reglament, sense fer una presentació exhaustiva, bàsicament si
atenem als títols, tal i com està estructurat, es continuen regulant els drets de
la ciutadania a estar informats, la informació, a participar i presentar propostes
i preguntes en aquest Ple municipal, a fer peticions i propostes a
l’administració, a presentar iniciatives ciutadanes, a impulsar consultes
populars i també es reconeixen aquests drets de les entitats, de les
associacions de la ciutat. I com a novetat, dèiem abans, bàsicament les dues
noves propostes, que són la constitució dels sis consells de districte i el
consell social de ciutat.
Quant al Ple municipal, les entitats, perquè aquest Reglament de Participació
Ciutadana regula les intervencions en aquest Ple municipal, per part de les
entitats, es manté la mateixa situació que teníem fins ara. D’una banda, les
entitats inscrites al registre poden assistir al Ple, tota la ciutadania, demanar
de forma prèvia i per escrit, preguntes sobre temes d’interès municipal i els
veïns poden assistir al Ple. La novetat és que la participació que a títol
individual, fora de la sessió ordinària, de vegades es plantejava en aquest Ple
municipal, s’intenta traslladar al territori, que és el lloc on la ciutadania té les
coses més properes i on poden, d’alguna manera, o podran, amb més
amplitud i recollides a l’ordre del dia, doncs tenir la possibilitat d’expressar
opinions, de proposar projectes o demanar informació sobre allò que
considerin, per tant, en el nou reglament es potencia aquesta participació al
territori.
Els consells de districte tenen una estructura molt bàsica, tenen una
presidència, una vicepresidència i un plenari. En el plenari estan representats
els grups municipals i la proporció entre càrrecs electes i entitats ciutadanes
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és d’un terç de càrrecs electes per dos terços d’entitats, amb aquesta voluntat
de primar, precisament, la participació per part de les entitats. Els consells
tindran un mínim de catorze, entre 14 i 27 entitats representades, entenem
que cada districte és diferent i, per tant, a cada districte es podran constituir
aquells consells determinant el nombre màxim de 27 representants d’entitats i,
reitero, els membres electes no poden superar aquest terç del total del plenari.
Quant al funcionament, bàsicament tenen quatre sessions, està establert
quatre sessions ordinàries durant l’any i totes aquelles sessions
extraordinàries, que bé per la presidència del consell del districte, bé per un
conjunt d’entitats, es puguin, d’alguna manera, plantejar.
Quant al Consell Social de Ciutat, tindrà una estructura i una composició
d’aproximadament unes 130 persones, és un consell social que és vol ampli,
divers, en el que tinguin la possibilitat d’estar representats i participant, doncs
les entitats dels diferents sectors, també els sectors econòmics, els grups
municipals i un conjunt molt significatiu del teixit associatiu de la ciutat.
El Consell Social de Ciutat es reunirà, com a mínim, dues vegades a l’any,
com deia abans, bàsicament impulsarà processos participatius i promourà
debats més de caràcter estratègics i donarà també a conèixer, doncs el Pla
d’Actuació Municipal. L’estructura del Consell Social, doncs també té una
vicepresidència, té una representació, com deia bans, dels grups municipals,
de les entitats, tindrà una comissió permanent que es reunirà també, com a
mínim, dos cops a l’any i, i això és un tema a remarcar, els que fins ara eren
consells de participació sectorial, ho comentava abans, cooperació, comerç,
formació professional, passaran a formar part del Consell Social, en tant que
taules sectorials que s’han d’impulsar. Aquestes taules sectorials es
proposaran per les àrees corresponents, en funció de les necessitats que es
determinen en el tema de la participació, tindran un caràcter estable, i les
comissions de treball són òrgans temporals que, des de la presidència del
consell social de ciutat, es podran impulsar amb l’objectiu de tractar un tema
concret. Tot això es reflectirà en una agenda participativa de ciutat, que també
està prevista en aquest Consell Social, que permetrà conèixer, per part de la
ciutadania, tots els processos ciutadans de participació en marxa, siguin els
territoris, siguin sectorials o siguin del propi Consell Social de Ciutat.
Per últim, comentar que, com tots els reglament i com totes les normes,
aquest reglament es pot perfeccionar i lògicament, i tal com preveu la llei,
estarà exposat a informació pública dins el 20 de setembre, aproximadament,
en funció de la data de publicació. Aprofitarem aquest període de temps, des
d’ara fins a aquesta tercera setmana de setembre, per donar conèixer aquest
Reglament al conjunt teixit associatiu, a través de reunions sectorials i a través
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amb entitats, amb federacions, per poder explicar amb més detall tot això que
avui suscintament acabo de presentar.
I per últim, només agrair i expressar aquest agraïment sincer, als tècnics que
han participat a la comissió de redacció i als grups municipals, doncs pel seu
treball i les seves aportacions. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA

Molt bé, el Sr. Ordóñez no canvia el seu posicionament, no? d’acord. Sr.
Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa votarà favorablement del dictamen número 1, ens donem per
assabentats del 2 i el 3 i votem també favorablement del 4, 5 i 6.
Sobre el primer dictamen volem també fer algunes consideracions, pensem
que és un dictamen molt important que no hauria de passar desapercebut,
nosaltres al nostre programa electoral ja parlàvem de la necessitat d’uns
mitjans que ens ajudarien a millorar la participació ciutadana i la qualitat
democràtica de la ciutat, parlàvem precisament de la creació dels consells de
districte, de l’ampliació de les competències per les regidories de districte, la
creació del consell de ciutat, la millora en el seguiment de les queixes,
reclamacions i suggeriments o de la creació de mecanismes de consulta o de
propostes. És per això que avui, en bona part, sentim que aquest reglament
recull aquestes propostes i votem favorablement.
Tenim clar, però, que l’aprovació d’aquest reglament no tanca un procés per
nosaltres, sinó que l’obre. A mida que es vagin constituint els consells de
districte, el consell de ciutat i els altres instruments previstos, ens posarem
tots a prova, administració i ciutadania, en les capacitats d’escoltar-nos, de
treballar junts, de dur a terme tot allò que es decideixi. Volem destacar un
valor que es fa present a tot el document, com deia ara el Pepe Castro,
l’aposta pel que és el col·lectiu, tot i que asseguren les diferents possibilitats
de participació, tant a títol individual com a col·lectiu, en alguns punts és més
fàcil la proposta o la participació, si es fa agrupant esforços o més encara si es
fa des de les entitats o si diferents entitats s’agrupen per fer arribar al
Consistori les seves propostes. Més enllà de les limitacions que venen
imposades per Llei, primar aquest criteri és un reconeixement a la riquesa i als
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valors de la vida associativa de la nostra ciutat, que pensem que és molt
important avui destacar.
Per una altra banda, aquest reglament és un pas endavant en la informació, la
transparència, la intercomunicació amb la ciutadania, conscients que sols ens
recorda el marc legal i que avançar en la cultura de la transparència, de la
informació compartida com a premissa per a la participació i com a fons de
riquesa, és un camí que ens demana, ens exigeix molt. Tenim tots plegats
avui un repte, l’experiència ens recorda que els reglaments, per si sols, no fan
res si no hi ha implicació de tothom, corresponsabilitat, compromís per part de
l’administració, seguiment dels temes, si no és palpa la utilitat, és pot quedar
en no rés.
Volem acabar recordant que, a l’any 2000, aquest Ajuntament es va adherir a
la Carta Europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, que reconeix
el dret de tothom a la ciutat, entesa com un espai de participació democràtica i
lloc de convivència de realització humana. I en particular, afirmar el dret a la
participació política, el dret d’associació, de reunió i de manifestació, i dret a la
informació sense discriminació de cap tipus. És important, pensem
modestament, recordar-nos que no estem fent un tràmit, avui, administratiu,
sinó dotant-nos d’un instrument per a la convivència i per seguir treballant per
a una ciutat en la tots i totes puguem viure i conviure en igualtat de drets,
obligacions i oportunitats. Esperem que així sigui i que avui, insistim, s’obri un
procés que faci d’aquest ciutat que tingui més participació i més qualitat
democràtica.

SRA. ALCALDESSA
Bé gràcies. Per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. En nom de Convergència i Unió farem el
posicionament en aquests punts.
Respecte al dictamen per aprovar inicialment el Reglament Orgànic de
Participació Ciutadana de l’Hospitalet de Llobregat, que ens ha fet una
succinta, ens deia, explicació, el Sr. Castro, doncs, nosaltres dir-los que farem
un abstenció, una abstenció perquè entenem que és un tema que ens hem de
mirar amb molta calma, que tenim temps per endavant que, evidentment,
doncs hi ha coses que ens agraden i que hi participem, com és el fer nous
fòrums de debat i nous fòrums a on la ciutadania pugui participar-hi, i això és
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bo i positiu, i creiem que segurament aquesta ciutat hagués de hagut de fer
l’exercici amb anterioritat, i de fet va haver-hi un intent de fer-ho en
legislatures passades, però no va ser reeixit, es van fer passos, però
certament, podem dir, que doncs no es va reeixir, sinó, segurament, avui no
estaríem on estem ara. I de fet, també, doncs des del nostre grup polític, des
de Convergència i Unió, amb les nostres capacitats i el nostre esforç, vam
intentar que veritablement hi hagués aquesta oberta de participació ciutadana
en àmbits sectorials i que, per tant, recordo la intervenció de l’Annabel Clar
amb tot el tema de l’àmbit de dona, i per tant, doncs aquí s’han fet esforços
per part de tothom i aquest és un àmbit en el qual, lògicament, cal seguir fent
passos.
Nosaltres, però, hi ha temes que no acabem de veure clars, com és obrir les
portes a nous fòrums, o nous àmbits, en els quals participar, per nosaltres no
té perquè ser un element de tancar la porta en els existents i, per tant, és en
aquest sentit que nosaltres volem veure, exactament, quin és el paper que
finalment poden tenir els ciutadans, les entitats, les associacions, i és un tema
que hem d’aprofundir-hi i ja li diem més, tenim temps per endavant, entenem
com que per part de l’equip de govern hi haurà la voluntat, com va haver-hi en
el Reglament Orgànic Municipal, doncs de poder arribar a un acord amb totes
les formacions polítics. També, en aquest cas, jo entenc que és necessari no
fer-ho només amb les entitats polítiques, sinó amb el teixit social d’aquesta
ciutat, que lògicament els afecta, i molt, doncs cóm quedi finalment aquest
Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, i per tant, aquesta explicació
que ha sigut un pèl llarga, els hi feia per dir, doncs que això, que aquesta
abstenció no és un pas un posicionament crític d’entrada, sinó de reflexió, i
que és en aquest sentit que acabarem decantant el nostre posicionament en
un sentit o en un altre, en funció de com finalment, doncs quedi el document.
Respecte a la resta de dictàmens, ens donem per assabentats en el 2 i en el
3, votem favorablement en el 4 i en el 5, així com ens abstenim en el número
6. Gràcies.

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

SR. DEL RIO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte al primer dictamen d’aprovació inicial
del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, agrair la breu explicació del
Sr. Castro, així com també el petit comentari de la Sra. Borràs. Nosaltres ens
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abstindrem, en el sentit que presentarem aquesta setmana les al·legacions a
aquest reglament i esperem, que bé, que en una part important de les
mateixes serveixi per enriquir el que és aquest reglament.
Respecte al dictamen segon ens donem per assabentats, del tercer també ens
donem per assabentats, abstenció al dictamen número 4, dictamen número 5
votem a favor, abstenció al dictamen número 6 i ja està.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Castro, vol afegir alguna cosa?

SR. CASTRO
No, bàsicament agrair l’esperit prou positiu dels grups municipals, lamentar
que m’hagi allargat una mica, en tot cas, els hi recordo que el Reglament del
Ple permet, doncs fins a quinze minuts d’exposició, en aquest cas, en aquesta
Comissió, he estat breu, he estat set minuts i mig, això no m’excusa, però
sàpiguen que, en fi, que he estat el 50% del que podria haver explicat. En tot
cas, sí que agraeixo l’aportació del Sr. Salmerón en dos aspectes, per una
banda, el tema de valor de la participació, jo crec que ha quedat de manifest
en tots el grups, però crec que cal posar-lo en relleu i, per tant, que aquest no
és un dictamen qualsevol que vingui en aquest Ple, és un dictamen que passa
per aquí, en aquest cas, des de fa dotze anys no es renovava aquest
reglament i, per tant, penso que valia la pena fer aquesta explicació i, en tot
cas, restarem oberts a les seves aportacions. Gràcies.

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

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT
ORGANIC DE PARTICIPACIO CIUTADANA DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament amb una esmena
“in voce” incorporada, i sotmès a votació s'aprova amb 15 vots favorables dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández,
García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 9 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant
de PxC, Sr. Ordóñez; i, per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria
absoluta exigit en l’article 20.3 en relació amb l’art.123.1.a) i 123.2 de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de las Bases de Règim Local i article 179 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
“Llei municipal i de règim local a Catalunya”. 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 la seva activitat i la participació de tots els ciutadans a la vida
local. I que l’article 70 bis disposa que els ajuntaments hauran d’establir i
regular amb normes de caràcter orgànic procediments i òrgans adequats per a
la efectiva participació dels veïns en els assumptes de la vida pública local,
tant en l’àmbit del municipi en el seu conjunt com en el dels districtes.
VIST que l’article 128 de la mateixa Llei estableix que els ajuntaments hauran
de crear districtes, com a divisions territorials pròpies, dotades d’òrgans de
gestió desconcentrada per impulsar i desenvolupar la participació ciutadana i
que l’article 131 preveu l’existència d’un Consell Social de Ciutat, integrat per
representants de les organitzacions econòmiques, socials, professionals i de
veïns més representatives.
VIST el decret núm. 6394, de 27 de setembre de 2011, pel qual es va
nomenar la Comissió Redactora dels reglaments orgànics del municipi de
l’Hospitalet de Llobregat per a l’adequació del règim organitzatiu al municipi de
gran població, que va finalitzar la redacció definitiva del text del reglament el
18 de juny de 2012.
VISTA l’acta de reunió de la Comissió redactora dels reglaments orgànics per
la qual es formalitza la seva constitució, de data 28 de setembre de 2011.
VISTES les diferents actes que formalitzen les diferents reunions mantingudes
per la Comissió per tal de redactar el projecte de reglament de participació
ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat.
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VISTA l’acta d’aprovació de redactat per part de la Comissió encarregada de
redactar el projecte de reglament de participació ciutadana de L’Hospitalet de
Llobregat, de data 18 de juny de 2012.
VIST l’expedient administratiu que conforma els tràmits duts a terme per
sotmetre l’esmentat text del reglament a aprovació de la Junta de Govern
Local.
VIST que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 17
de juliol de 2012, es va aprovar el projecte de Reglament de participació
ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que per l’aprovació del present expedient no resulta necessària
l’existència de crèdit adequat i suficient.
VIST l’informe de la Vicesecretària-Secretària General de Ple, en funcions, de
data 10 de juliol de 2012.
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 i la divisió del
municipi en districtes i la determinació i regulació dels òrgans dels districtes i
de les competències dels seus òrgans representatius i participatius.
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 de participació ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat, que es transcriu a continuació
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT
PREÀMBUL

Els ajuntaments són, per definició, l’administració pública més propera al ciutadà,
aquest nivell de proximitat afavoreix el fet de tenir un amplíssim espai d’interacció i
relació entre la ciutadania, l’administració municipal i el seu govern.
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Qualsevol oficina, espai de d’informació o de demanda o canal de comunicació, ja
sigui físic, telemàtic o “virtual”, esdevenen escenaris de relació quotidiana on
l’ajuntament ha d’atendre, escoltar i gestionar les demandes i propostes
ciutadanes que es formulin.
L’Ajuntament de L’Hospitalet es va dotar l’any 2000 d’un Reglament de
Participació Ciutadana que responia a la voluntat de reconèixer els drets de la
ciutadania a la informació i a la participació en els assumptes públics de
competència municipal, en el qual ja es recollien els drets a la informació individual
i col·lectiva sobre els assumptes públics locals, drets que es mantenen i milloren
en aquest nou reglament amb la creació de nous òrgans, fruit de la nova realitat
legal per als municipis de gran població.
D’altra banda vivim en una societat molt dinàmica i qualsevol modificació
reglamentaria ha de donar resposta als canvis socials, a les noves necessitats que
planteja la ciutadania i a les noves formes d’expressió. Una mostra d’aquests
canvis socials i tecnològics és l’evolució dels canals de relació amb l’ajuntament
que en els darrers 10 anys s’han anat ampliant a partir de les possibilitats que ens
ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació a traves de correu
electrònic, la pàgina web municipal, les carpetes ciutadanes “on line” i més
recentment les xarxes socials, que faciliten sens dubte la interacció entre la
ciutadania i l’Ajuntament.
És per això que l’objectiu d’aquest reglament ha de ser necessariament ampliar al
màxim les possibilitats de la participació ciutadana tenint en consideració, no
obstant, principis basics com l’austeritat, la simplicitat organitzativa, la coordinació
i l’eficiència dels recursos disponibles.
Un element clau per a la participació és la proximitat. Les regidories de Districte
esdevenen de forma quotidiana espais propers molt útils per intercanviar
informació i/o formular propostes sobre assumptes d’interès municipal i sobre
projectes municipals d’interès ciutadà. En una ciutat com la nostra els Districtes
han de ser necessariament punt de referència per expressar les necessitats
ciutadanes i plantejar propostes de millora.
No partim de zero, la ciutat compta amb un teixit associatiu ampli i divers que ha
estat en bona part motor dels canvis i transformacions que s’han produït a
L’Hospitalet en les ultimes tres dècades, d’ençà el restabliment de la democràcia
local.
L’Ajuntament ha anat avançant en col·laboració amb el teixit associatiu amb
diferents instruments per facilitar la participació. Així a l’abril de 2005, el Ple
municipal va aprovar el Pla Director de Participació Ciutadana, un document
elaborat amb la voluntat de ser la guia per orientar, potenciar i desenvolupar els
processos participatius a la ciutat. Aquest Pla ja preveia dos dels òrgans que el
títol X de la Llei reguladora de les bases de règim local incorporà a partir de la Llei
57/2003, concretament els Consells de Districte i el Consell Social de Ciutat.
Aquests òrgans obren noves possibilitats per a l’ implicació individual i col·lectiva i
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donen més oportunitats a la ciutadania per exercir el dret de participació en els
afers locals. El present reglament els configura com a espais prioritaris per
impulsar la participació ciutadana en assumptes importants dels barris i del conjunt
de la ciutat, recollint la trajectòria que fins a la data s’ha vingut portant a terme pels
Consells sectorials de Participació.

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Caràcter i objecte del reglament.
1. El present reglament té caràcter de reglament orgànic 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.
2. És objecte d’aquest Reglament regular els mitjans que facilitin la més àmplia
informació sobre les activitats i la gestió municipal, així com els que garanteixin la
participació dels ciutadans, les ciutadanes, les entitats i les entitats a la vida local,
dins del març legal configurat per 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 la resta de la legislació
que és d’aplicació.
3. El present reglament completa i concreta la regulació del dret a la informació
individual i col·lectiva, l’exercici del dret de petició, la facultat de realitzar
propostes, la iniciativa ciutadana, la consulta popular, així com la regulació dels
Consells de Districte, el Consell Social la ciutat, i els drets i els deures de les
entitats ciutadanes dins del municipi de L’Hospitalet de Llobregat
Article 2. Finalitats del reglament.
L’Ajuntament amb aquesta reglamentació pretén aconseguir els següents
objectius bàsics:
a) Facilitar la participació dels veïns/es, i les entitats en la gestió municipal,
respectant les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius
regulats per les lleis.
b) Fer efectius els drets dels veïns/es recollits a l’article 18 de la Llei reguladora
de les bases de règim local.
c) Promoure la convivència i el civisme a través del coneixement de la gestió
municipal i la participació en els afers públics.
d) Facilitar la més àmplia informació sobre les activitats i els serveis municipals
e) Garantir la solidaritat i l’equilibri entre els diferents barris i Districtes del terme
municipal.
f) Fomentar la vida associativa a la ciutat, als barris o als Districtes, reforçant el
teixit associatiu mitjançant una política de recolzament a les entitats i de foment de
les estructures de federació i coordinació entre elles.
g) Donar compliment a les determinacions del vigent Títol X de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local pel que fa a l’organització
territorial i al consell social.
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TÍTOL PRIMER. DELS MITJANS I ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ.
Article 3. De la informació municipal.
1. L’Ajuntament informarà a la població sobre l’activitat municipal, tant a través
dels mitjans de comunicació socials, com mitjançant l’edició de publicacions,
fullets, bans, pàgina web etc., incloent-hi la utilització de taulers d’anuncis, plafons
informatius, mitjans telemàtics, campanyes de publicitat i de qualsevol altre
sistema que es consideri necessari, incorporant l’administració electrònica com un
dels mitjans cabdals en les seves relacions amb la ciutadania.
2. Així mateix podrà demanar l’opinió dels ciutadans/es i de les entitats, a través
de campanyes d’informació, debats, assemblees, reunions, consultes, enquestes i
sondejos d’opinió.
3. En qualsevol cas, l’Ajuntament tindrà l’obligació d’informar sobre els
pressupostos municipals, la destinació dels recursos públics, els plans d’actuació i
els projectes estratègics de futur.
4. Les normes, els acords i els projectes municipals seran divulgats de la forma
més senzilla i apropiada per garantir el màxim coneixement, per tal que els
ciutadans i les ciutadanes puguin exercitar els seus drets o complir les seves
obligacions, facilitant la més amplia informació a la seu electrònica municipal.
5. L’ajuntament establirà els procediments necessaris per fer efectiva la
participació recollida en el present reglament per mitjans electrònics.
Article 4. Els mitjans de comunicació municipals.
Els mitjans de comunicació municipals han de tenir caràcter informatiu, formatiu i
cultural i respondran als principis d’objectivitat i pluralitat de comunicació. Es
regularan pel seu propi reglament.
Article 5. L’atenció al ciutadà.
A les dependències municipals i a les seus dels Districtes, es prestarà un servei
d’informació municipal i de registre de documents, amb les funcions següents:
a) Canalitzar l’activitat relacionada amb la publicitat de les actuacions municipals
i proporcionar la més àmplia informació sobre l’activitat municipal i els mecanismes
de participació de tots els veïns/es en la vida local.
b) Informar al públic sobre les finalitats, les competències i el funcionament dels
diferents òrgans i serveis dependents de l’Ajuntament.
c) L’Ajuntament mantindrà oberta la pàgina web municipal per facilitar l’accés a
la informació del funcionament dels diferents serveis municipals, i als acords que
s’adoptin pels òrgans de govern en compliment de les previsions dels seus
reglaments orgànics.

TÍTOL SEGON. DEL DRET A LA INFORMACIÓ, LA PETICIÓ I LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

CAPÍTOL I.- Del dret a la informació i a la participació individual.
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Article 6. Dret a la informació general.
1. Tots els ciutadans i les ciutadanes gaudeixen del dret a la informació en els
termes que es regulen a la legislació general i en aquest reglament. El dret a la
informació a mes del dret a rebre la més amplia informació sobre l’activitat de la
ciutat, comporta la facultat d’accés als arxius i registres, el dret a una informació
veraç i el dret a obtenir còpies i certificacions dels acords adoptats per
l’ajuntament, així com els seus antecedents.
2. A més del dret a la informació anteriorment esmentat, tots els ciutadans i
ciutadanes tindran el dret d’assistir a les sessions del ple, dels Consells de
Districte i del Consell Social de Ciutat i de la resta dels òrgans municipals de
govern, quan aquestes sessions tinguin la consideració de públiques de
conformitat amb el que preveu aquest reglament i la seva normativa reguladora.
3. Així mateix correspon a tots els ciutadans i ciutadanes la facultat d’exercir el
dret de petició d’acord amb el que determina el present reglament.
4. L’exercici del dret de presentació de queixes i reclamacions davant la
Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions s’exercirà d’acord amb les
previsions del seu reglament orgànic.
Article 7. Condicions i procediment per a l’exercici del dret a la informació
general.
El dret d’accedir a la informació s’exercirà en els termes previstos als articles 26 a
28 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, de conformitat amb les condicions següents:
1. Serà lliure l’accés als documents de caràcter públic següents: les resolucions i
decrets incorporats al llibre de decrets i resolucions, les actes del ple, les de la
junta de govern local, les de la comissió d’assumptes delegats del ple; les
ordenances i reglaments municipals, incloses les ordenances fiscals, així com els
expedients en tràmit d’informació pública, el pressupost municipal vigent a
l’exercici i les seves modificacions i el planejament urbanístic. L’accés es podrà
exercir per tots els ciutadans i ciutadanes per mitjà de compareixença personal en
les oficines municipals del departament que tingui la custòdia dels documents
abans assenyalats, o bé per mitjà de la pàgina web municipal o altre procediment
d’accés electrònic habilitat a l’efecte.
2. L’accés als antecedents dels acords i altres documents o registres, diferents
dels descrits a l’apartat anterior, es formalitzarà en la forma següent:
a) Si els documents obren en arxius o registres i corresponen a procediments
administratius finalitzats, l’accés requerirà sol·licitud prèvia del ciutadà on
consti de manera individualitzada els documents que desitja consultar, sense
que sigui possible la petició genèrica o indiscriminada sobre una matèria o
conjunt de matèries.
b) Si els documents obren en expedients en tràmit, no finalitzats, la sol·licitud
haurà de contenir l’acreditació que de l’interès legítim i directe del sol·licitant.
c) Presentada la sol·licitud i examinada, si no es complissin els requisits
anteriors el sol·licitant serà requerit per tal que esmeni les deficiències, de
conformitat amb el que disposa l’art. 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
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novembre.
d) La resolució relativa a l’accés es resoldrà en el termini màxim de 2 mesos a
comptar des de la data de presentació en relació als procediments que figurin
finalitzats a l’arxiu municipal. La manca de resolució dins d’aquest termini
comportarà que s’entengui desestimada, sens perjudici que la persona
sol·licitant pugui reclamar a l’administració que compleixi la seva obligació de
resoldre. La resolució atendrà les determinacions establertes a la Llei 10/2001,
de 13 de juliol, d’arxius i documents de Catalunya.
e) Per als procediments en tràmit, la petició d’informació s’haurà de resoldre i
notificar la ciutadà, en el termini màxim de 20 dies hàbils a comptar del dia
següent a la seva presentació a l’ajuntament. Transcorregut el termini anterior,
i les suspensions i pròrrogues que degudament notificades hagin tingut lloc
d’acord amb la normativa de procediment administratiu, sense que li hagi estat
notificada la resolució s’entendrà estimada la sol·licitud d’informació.
f) La petició d’informació podrà ser denegada de manera motivada pels motius
establerts en la legislació administrativa i/o sectorial, en especial quan el
document contingui dades que afectin a la intimitat de les persones, o es tracti
d’un document nominatiu, llevat que sigui el propi interessat qui demani
l’accés. En tot cas, la resolució ponderarà els drets e interessos de privacitat,
confidencialitat, protecció de dades i altres que poguessin resultar afectats.
g) La resolució de la sol·licitud correspondrà a l’alcaldia, als tinent/es d’alcaldia o
als regidors/es de govern que ostentin la delegació de competències en la
matèria que correspon a l’expedient en tràmit.
3. L’accés a la resta de documents que obrin a l’arxiu municipal es
desenvoluparà pel procediment establert al reglament de l’arxiu.
4. L’obtenció de còpies o certificacions de qualsevol acte o document
administratiu, requerirà en tot cas, la formulació de sol·licitud individualitzada del
ciutadà o la ciutadana i podrà donar lloc a la liquidació del corresponent ingrés de
dret públic en els termes i condicions que s’estableixin en l’ordenança fiscal
corresponent.
CAPÍTOL II.- Dels especials drets dels/les veïns/es i de les entitats
ciutadanes.
Article 8. Dels especials drets dels veïns/es.
Els/Les veïns/es de L’Hospitalet de Llobregat, a més dels drets recollits a l’article
anterior gaudeixen del següents drets:
a) Dret a ser elector i elegible, d’acord amb el que disposa la legislació electoral.
b) Dret a participar en la gestió municipal, d’acord amb el que disposen les lleis,
aquest reglament i la resta de reglaments orgànics municipals.
c) Elevar propostes d’actuació o peticions en l’àmbit de les matèries de
competència municipal per mitjà de l’exercici del dret de petició.
d) Utilitzar els serveis públics d’acord amb la seva naturalesa i exigir-ne la seva
prestació quan constitueixi competència municipal de caràcter obligatori de
conformitat amb el que disposa la Llei.
e) El dret a la iniciativa popular prevista a l’art. 70 bis apartat segon de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
f) El dret a formular la sol·licitud de consulta popular en els termes que regula
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l’art. 71 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
la legislació de desenvolupament.
g) El altres lleis establerts per les lleis i els reglaments de la Corporació.
Article 9. Dels especials drets de les entitats ciutadanes.
1. Les entitats constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials
dels veïns/es tenen la consideració d’entitats ciutadanes.
2. Aquestes entitats, degudament inscrites en el registre municipal d’entitats de
l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, gaudeixen dels següents drets:
a) Rebre informació directa dels assumptes que són de llur interès. Amb aquesta
finalitat, i sempre que ho sol·licitin, tenen dret a rebre al seu domicili, o a
l’adreça electrònica que designin, les convocatòries dels òrgans col·legiats les
sessions dels quals siguin públiques; així com a rebre la comunicació d’aquelles
resolucions i acords del òrgans municipals que les afectin directament.
b) Elevar propostes d’actuació o peticions en l’àmbit de les matèries de
competència municipal per mitjà de l’exercici del dret de petició
c) Formar part dels òrgans de participació i ens descentralitzats en els termes que
es determini reglamentàriament.
d) Intervenir en les sessions del ple, les comissions informatives, els consells de
districte i del consell social de la ciutat en els termes que es regulen en el
present reglament.
e) Rebre les publicacions que editi l’ajuntament, sempre que resultin del seu
interès atès el seu objecte social.

CAPÍTOL III.- De la participació en les sessions del ple municipal.
Article 10. La petició de paraula.
1. Les entitats degudament inscrites en el registre municipal d’entitats ciutadanes
i amb una antiguitat mínima de dos anys, podran sol·licitar de la Presidència de
ple, la inclusió, en l’ordre del dia de les sessions ordinàries, de la petició de
paraula en relació a temes d’interès general de la ciutat.
2. Així mateix, en situacions extraordinàries, podran sol·licitar prendre la paraula
altres col·lectius de defensa dels interessos generals, que els hi podrà ser
concedida o no, de forma discrecional per la presidència, prèvia consulta a la
Junta de Portaveus.
Article 11. Procediment per a l’exercici del dret de petició de paraula.
El procediment per tal de fer efectiva la inclusió, en l’ordre del dia de les sessions
dels plens ordinaris, de la petició de paraula serà el següent:
1. La entitat sempre que reuneixi els requisits de l’article anterior formalitzarà la
sol·licitud de petició de paraula per mitjà de la presentació d’un escrit que haurà
d’incloure: el tema concret sobre el qual vol manifestar la seva opinió; les dades de
la persona o persones que intervindran; la justificació de l’ interès que motiva la
petició de paraula i la seva relació amb l’objecte social de l’entitat.
2. L’escrit s’haurà de presentar en qualsevol dels registres municipals amb una
antelació mínima de 5 dies hàbils a la data prevista per a la celebració del ple
ordinari. Si s’hagués de complimentar l’escrit de presentació per manca dels

…/…

19

requisits establerts en aquest reglament, i l’esmena tingués lloc amb data posterior
a l’assenyalada anteriorment, la petició de paraula s’entendrà diferida al següent
ple ordinari.
3. La presidència a la vista de la sol·licitud podrà declarar la improcedència de la
inclusió de la petició de paraula en l’ordre del dia de la sessió per motius de manca
d’apreciació d’interès municipal. Així mateix la presidència del ple, si aprecia que la
petició de paraula és d’interès exclusivament territorial, podrà resoldre denegar la
seva inclusió a l’ordre del dia del Ple i remetre la petició al President del Consell de
Districte que correspongui per raó de territori, el qual la inclourà de manera
obligatòria en la primera sessió ordinària del Plenari del Consell de Districte que
tingui lloc.
4. La intervenció de la persona que representa l’entitat s’iniciarà amb la seva
identificació personal i consistirà en fer una exposició motivada en relació al tema
proposat a la petició de paraula. Desprès d’aquesta intervenció de l’entitat que no
podrà tenir una durada superior a 5 minuts, els grups municipals podran intervenir
per un temps màxim de 2 minuts per tal de donar resposta a la intervenció de
l’entitat, sense perjudici de les determinacions del reglament orgànic del ple en
relació als torns d’al·lusions i la intervenció de la presidència del ple.
Article 12. La participació en els comissions informatives del ple.
La Presidència de les comissions informatives del Ple, de caràcter no resolutori,
podrà convidar a assistir a les sessions als representants de les entitats
ciutadanes quan consideri que la seva intervenció en el si de la comissió pot ser
d’interès per a l’examen de qualsevol dels assumptes que figurin inclosos en
l’ordre del dia.

TÍTOL TERCER.- DE LA INICIATIVA CIUTADANA POPULAR.
Article 13. De les persones facultades per l’exercici de la iniciativa ciutadana
popular.
Les entitats, degudament inscrites en el registre municipal d’entitats i els veïns/es
de manera col·lectiva que gaudeixin del dret de sufragi actiu en les eleccions
municipals, podran presentar propostes d’acord, actuacions o projectes de
reglaments en matèries de competència municipal.
Article 14. Dels requisits i procediment per a l’exercici de la iniciativa
ciutadana popular.
1. L’escrit de presentació de la proposta haurà de ser signat pel representant de
l’entitat que exercici la iniciativa, o per tots els representants de les diferents
entitats cas que la iniciativa sigui conjunta. En aquest supòsit es requereix que la
proposta es formuli pels representants de l’entitat o entitats, que figurin inscrites en
el registre municipal d’entitats ciutadanes amb una antiguitat mínima de totes les
signants de 2 anys i amb un número de socis, individual o conjuntament, superior
a 1000 referit a l’1 de gener de l’any en curs. Aquestes circumstàncies
s’acreditaran per mitjà de certificació emesa pel registre municipal d’entitats,
2. Cas que la iniciativa es formuli pels veïns/es, aquesta haurà de venir signada
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per un número no inferior al 10 per cent d’aquells que ostentin el dret de sufragi
actiu en les eleccions municipals a la data de presentació de l’escrit; cosa que
haurà de restar acreditada de manera fefaent.
3. A l’escrit haurà de constar l’acreditació del compliment dels requisits anteriors i
les dades de la persona que exerceix la representació en el procediment. Així
mateix s’hauran d’acompanyar els següents documents:
a) En el supòsit de proposta d’acord aquesta haurà de figurar de manera literal i
contindrà una part expositiva o de motivació dels acords que es proposen
adoptar; i una part dispositiva on figurin de manera numerada els diferents
acords que es proposen per a la seva adopció.
b) En el supòsit de que la iniciativa faci referència a una proposta d’actuació
municipal, l’escrit de presentació s’haurà d’acompanyar d’una memòria que
contingui l’actuació proposada i una valoració econòmica de l’actuació que es
sotmet a consideració; la qual podrà fer referència als mitjans personals,
materials i econòmics que es proposen aportar pels titulars de la iniciativa.
c) Cas que l’iniciativa faci referència a una norma reglamentària s’acompanyarà
de la motivació de la proposta juntament amb el text articulat del reglament que
es proposa.
4. La proposta serà informada legalment en el termini màxim de 5 dies hàbils des
de la presentació, o des de la data de presentació dels documents necessaris per
a l’esmena de les deficiències observades a l’escrit inicial, pel titular de la
Secretaria General del Ple. En el mateix termini s’informarà per la Intervenció
General Municipal cas que afecti a drets i obligacions de contingut econòmic de
l’ajuntament.
5. Els informes hauran de contenir el procediment i l’òrgan competent per a la
resolució de la iniciativa.
6. Finalitzat el tràmit anterior la Presidència resoldrà la inclusió de la iniciativa a
l’ordre del dia del primer ple ordinari següent que tingui lloc per tal de ser sotmesa
a debat i votació, sens perjudici de la seva resolució per l’òrgan competent.
Article 15. El debat en el ple de la iniciativa ciutadana popular.
El debat de la iniciativa davant el Ple municipal es desenvoluparà de conformitat
amb el procediment següent:
1. S’iniciarà amb la lectura de l’enunciat de la iniciativa tal i com figura a l’ordre
del dia de la sessió.
2. A continuació la presidència donarà la paraula al representant o representants
de la iniciativa per tal que justifiquin la seva presentació, en un primer torn
d’intervenció que no podrà superar en el conjunt de les intervencions 15 minuts.
3. Seguidament intervindran els representants dels diferents grups municipals
per un termini màxim de 10 minuts, als efectes de manifestar la seva motivació i
posició de vot i/o als efectes de proposar les esmenes a la iniciativa o proposta
d’acord sotmesa a debat.
4. A continuació prendran de nou la paraula el representant o representants de la
iniciativa, els quals donaran resposta a les intervencions dels diferents grups
municipals per un termini màxim de 5 minuts.
5. Finalment intervindran de nou els grups municipals per a la justificació de la
seva postura de vot i resposta a les intervencions anteriors per un termini màxim
de 2 minuts.
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6. Finalitzades les intervencions anteriors, la presidència declararà la finalització
del debat de la iniciativa i sotmetrà la iniciativa a votació
7. Finalitzada la votació la presidència proclamarà el resultat.
8. Les intervencions en el debat dels regidors no adscrits i las facultats de la
Junta de Portaveus en relació a la flexibilització del temps de les intervencions es
regiran per les determinacions del reglament orgànic del Ple.
9. En relació a la iniciativa els grups municipals podran formular esmenes
sempre que aquesta consisteixi en un acord competència del Ple, en la resta dels
supòsits la iniciativa se haurà d’aprovar o rebutjar tal i com ha estat plantejada.
10. L’esmenes es podran formular per escrit abans del començament de la sessió,
i en aquest supòsit la presidència posarà en coneixement dels representants de la
iniciativa i de la resta dels grups municipals l’existència de l’esmena, abans de
l’inici del debat de la iniciativa. Si l’esmena s’accepta pels representants de la
iniciativa aquesta es considera incorporada a la mateixa i el debat s’efectuarà
sobre la proposta amb l’esmena incorporada.
11. També es podran formular esmenes “in voce” en el decurs del debat, si be el
proponent haurà de motivar la presentació de l’esmena i facilitar a la secretaria
general del ple el text concret de la modificació. En aquest supòsit el debat
comprendrà de manera conjunta la iniciativa presentada i l’esmena proposada i
finalitzat aquest la presidència sotmetrà a votació del ple en primer lloc l’esmena i
en el cas que resulti aprovada s’incorporarà a l’acord que es sotmetrà a votació
posteriorment.
12. En allò no regulat a aquest article s’estarà al que disposa el reglament orgànic
de ple, vigent, en relació a les intervenció de la presidència del ple, ordre de la
sessió i al·lusions.
Article 16. Efectes de la resolució de la iniciativa ciutadana popular.
Les iniciatives seran sotmeses en tot cas a debat i votació en el ple i la seva
resolució serà notificada als promotors en el termini màxim de 10 dies hàbils a
comptar de la data de la sessió. No obstant això, quan la iniciativa aprovada
comporti l’inici d’un altre procediment, l’òrgan u òrgans competents per raó de la
matèria, resten obligats a iniciar la seva tramitació en el termini màxim de 3 mesos
a comptar de la data de la sessió del ple en la qual s’hagi produït el debat i
l’aprovació de l’iniciativa.

TITOL QUART.- DEL DRET DE CONSULTA POPULAR .
Article 17. De la consulta popular
Els veïns/es i els ciutadans i ciutadanes en els termes que fixi la normativa
reguladora de l’Estat i la Generalitat de Catalunya podran sol·licitar la celebració
d’una consulta popular en relació assumptes de rellevància municipal.
CAPÍTOL I.- De la consulta popular per referèndum
Article 18. De la iniciativa per a la consulta popular.
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La iniciativa ciutadana per a la consulta popular per referèndum exigirà el
compliment dels següents requisits,de manera concurrent, pel que fa al seu
objecte:
a) Que la consulta es refereix a les competències municipals recollides a l’article
25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
b) Que les competències siguin de caràcter local, és a dir que no superi l’àmbit
del terme municipal.
c) Que tinguin especial rellevància pels interessos dels veïns/es.
d) Que no es refereixin a matèria d’hisenda local o que l’objecte de la consulta no
estigui dins de les causes de prohibició previstes a la Llei 4/2010, de 17 de març,
de consultes populars per referèndum a Catalunya.
Article 19. Procediment per a la tramitació de la consulta popular.
1. La iniciativa de la consulta popular es formalitzarà per mitjà d’escrit inicial
dirigit a l’alcaldia que contindrà la relació dels integrants de la comissió promotora
que exercirà la representació de les persones signants de la proposta. A l’escrit
s’han d’incloure: les seves dades personals, document d’identitat, signatura i la
resta de requisits exigits legalment. Els membres de la comissió promotora han de
figurar inscrits als padró municipal de L’Hospitalet de Llobregat, i no podran estar
incursos en les causes de prohibició que contempla la legislació vigent.
2. Així mateix l’escrit inicial haurà de contenir el text de la pregunta sobre la qual
es proposa el referèndum, formulada de forma clara succinta e inequívoca; de
manera que determini que els votants escollin entre diferents opcions, o entre el si
i el no. S’acompanyarà memòria explicativa de les raons que fan convenients la
consulta popular i l’àmbit competencial d’aquesta.
3. Verificat el compliment dels requisits establerts legalment i la no infracció legal
per raó de l’objecte per la Secretaria General del Ple s’informarà sobre aquest
extrem en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del següent a la data
de la presentació de la iniciativa o de la data d’esmena dels defectes en la
presentació, si s’escau. A la vista de l’informe, l’alcaldia dictarà resolució que
admeti a tràmit la iniciativa o la declari no admesa per manca de compliment dels
motius legalment establerts.
4. Admesa a tràmit la iniciativa de consulta la comissió promotora ha de
presentar, davant la Secretaria General del Ple, en les condicions i terminis
establerts legalment, els models de plecs de signatures i posteriorment la recollida
fefaentment d’aquestes per tal d’acreditar que la iniciativa compta amb l’aval mínim
de 10.500 habitants més el 5 % dels que excedeixin de 100.000, referits a l’última
xifra oficial de població aprovada.
5. La validesa de les signatures resta condicionada a que les persones que
signen la iniciativa siguin majors d’edat a la data de la signatura i que estiguin
empadronats al municipi de L’Hospitalet; així com la resta de les condicions
determinades a la Llei.
6. Presentada la recollida de signatures degudament autenticades es procedirà a
la validació i recompte en acte públic convocat per l’alcaldia o regidor en qui
delegui, del qual el Secretari General del Ple expedirà certificat que posarà en
coneixement de l’alcalde/ssa per tal que, per conducte de la presidència del ple,
sotmeti a aquest la proposta de consulta popular per al seu debat i votació, en el
termini màxim de 2 mesos a comptar des de la data de celebració de l’acte públic
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de recompte de signatures.
7. El ple resoldrà sobre la iniciativa, l’aprovació de la qual requereix el quòrum de
la majoria absoluta del número legal de membres de la corporació. De l’acord i del
resultat de la votació es donarà compte al registre de consultes populars per via de
referèndum de Catalunya.
8. Cas que la proposta de consulta sigui aprovada pel ple, l’alcaldia remetrà
l’acord i la resta de documentació exigida al Departament Competent de la
Generalitat de Catalunya per tal que trameti la sol·licitud de referèndum al Govern
de l’Estat per a la seva autorització.
9. Cas que la proposta no resulti aprovada pel ple municipal; i sens perjudici dels
recursos que procedeixin contra la resolució, no es podrà tornar a formular cap
altra consulta sobre la mateixa qüestió durant la resta de la legislatura en la qual
s’ha presentat la proposta.
10. Una vegada la consulta ha estat aprovada pel ple municipal i autoritzada pel
Govern de l’estat es dictarà decret de l’alcaldia pel qual s’efectuï la convocatòria
de la consulta en els termes establerts legalment. Aquesta resolució es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província, el tauler d’anuncis de la corporació i a la
pàgina web municipal; i es comunicarà al Govern de la Generalitat per a la seva
publicació. La resolució contindrà els termes de la consulta aprovada i la data del
referèndum, el qual haurà de tenir lloc entre el mes i els quatre mesos posteriors a
la data de publicació del decret de convocatòria. No obstant això, no es podrà
celebrar la consulta entre els 90 dies hàbils anteriors i els 90 hàbils posteriors a la
data de celebració de les eleccions municipals o d’altre consulta popular per via de
referèndum.
CAPÍTOL II.- De la consulta popular no referendària
Article 20. De la regulació de la consulta popular no referendària.
La iniciativa i exercici de les consultes populars no referendàries es podrà
materialitzar d’acord amb les previsions legals que regulin aquest dret.

TÍTOL CINQUÈ. DEL DRET DE PETICIÓ.
Article 21. De les persones facultades per a l’exercici del dret de petició.
Tota persona, física o jurídica, de qualsevol nacionalitat podrà exercir el dret de
petició en els termes que regula la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, de
regulació del Dret de Petició i el Decret 21/2003, de 21 de gener, que estableix el
procediment per a fer efectiu el dret de petició davant les administracions
públiques catalanes.
Article 22. Objecte del dret de petició
La petició podrà tenir per objecte qualsevol assumpte o matèria comprès dins de
l’àmbit de competències de l’ajuntament o dels ens vinculants o dependents
d’aquesta, i s’haurà de referir a assumptes d’interès general, col·lectiu o particular,
de concessió discrecional o graciable, per als quals no existeix un procediment
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específic.
Article 23. Procediment per a l’exercici del dret de petició.
El procediment de tramitació serà el que es determina al Decret 21/2003, de 21 de
gener, o normativa que el substitueixi. La tramitació de les peticions així com la
resolució sobre la seva admissibilitat, correspondrà a l’àrea de l’Alcaldia.
L’alcalde/ssa, sense perjudici de la facultat de delegació, dictarà les resolucions de
tràmit i definitives que li corresponguin en exercici de les seves competències o bé
elevarà la proposta de resolució definitiva a l’òrgan competent.

TITOL SISÈ.- DE L’ORGANITZACIÓ I REGIM JURÍDIC DELS DISTRICTES.

CAPÍTOL I.- Disposicions Generals
Article 24. Naturalesa jurídica dels Districtes.
D’acord amb el que determina l’article 128 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local i el vigent reglament orgànic de govern i
administració d’aquest ajuntament, els Districtes del municipi de L’Hospitalet de
Llobregat són òrgans territorials de gestió desconcentrada, de creació obligatòria,
per a la gestió de competències municipals, per impulsar i desenvolupar la
participació ciutadana en els assumptes d’interès municipal, sens perjudici de la
unitat de govern i gestió del municipi.
Article 25. L’actual divisió territorial del municipi.
1. Els Districtes en els quals es configura l’actual divisió territorial del municipi de
L’Hospitalet de Llobregat són els que figuren a la disposició addicional primera del
present reglament.
2. El Ple municipal podrà acordar la modificació de l’actual divisió en Districtes
del terme municipal
Article 26. Funcions dels Districtes.
Correspon als Districtes:
a) Canalitzar la participació ciutadana en el seu àmbit territorial de conformitat
amb el que es preveu al present reglament i la normativa legal vigent.
b) Gestionar el pressupost municipal que tinguin assignat.
c) Facilitar la informació i l’atenció ciutadana en relació a l’activitat municipal.
d) Gestionar el registre descentralitzat del registre general de l’ajuntament que
existirà en cada Districte en coordinació i sota la dependència del registre
general municipal.
e) La resta de serveis que es configurin de prestació descentralitzada a l’acord del
seu establiment.
f) La direcció i gestió dels equipaments adscrits al Districte.
Article 27. Els òrgans de govern i participació dels Districtes.
Els òrgans de govern i participació de cadascun dels Districtes són:
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La Presidència
El Consell de Districte

CAPÍTOL II. La Presidència del Districte
Article 28. Nomenament i competències de la presidència del Districte
La Presidència del Districte correspon a un/a Regidor/a delegat/da de l’alcaldia,
nomenat i cessat, lliurament per aquesta, si bé un/a Regidor/a pot exercir la
presidència de dos o mes districtes.
Les competències del President/a del Districte són les que es recullen al vigent
reglament orgànic de govern i administració sens perjudici d’aquelles que li puguin
ser delegades de manera expressa per l’alcalde/ssa i els altres òrgans de govern
municipals.
CAPÍTOL III. El Consell de Districte
Article 29. De la naturalesa del Consell de Districte.
1. El Consell de Districte és l’òrgan col·legiat de representació amb la finalitat de
fomentar, impulsar i desenvolupar la participació ciutadana en la gestió dels
assumptes municipals que afecten més directament la vida quotidiana dels
veïns/es, sense perjudici de la unitat de govern i gestió del municipi.
2. Es crearà un Consell de Districte per a cada un dels Districtes en que es
divideixi la ciutat, amb la mateixa composició i funcions per a cadascun d’ells.
Article 30. Funcions del Consell del Districte.
Corresponen al Consell de Districte les funcions següents:
a) El seguiment de l’actuació municipal al districte.
b) Acordar elevar a d’altres òrgans municipals propostes d’actuació que donin
resposta a les aspiracions dels veïns/es en matèries d’interès per al districte.
c) Conèixer i analitzar les accions del Pla d’actuació Municipal que afectin al
territori del districte.
d) Fer seguiment de la gestió i el desenvolupament dels plans de barri.
e) Conèixer el projecte anual de pressupostos municipals i, especialment, els
projectes i partides vinculades al territori del districte, sobre els que podrà fer
propostes envers la seva aplicació.
f) Traslladar a la Junta Local de Seguretat els problemes de seguretat ciutadana
del districte.
g) Traslladar als òrgans municipals les propostes de millora dels centres i
equipaments del districte, tant en el cas dels gestionats pel districte com els que
depenguin de les diferents àrees de govern fins i tot en el cas que siguin
competència d’altra Administració. En aquest cas, si l’Ajuntament ho considera
adient, ho transmetrà a l’Administració corresponent per raó de la matèria.
h) Promoure i fomentar l’associacionisme i la col·laboració individual i entre
organitzacions potenciant la coordinació entre les diferents institucions o
entitats que actuïn al territori, ja siguin públiques o privades.
i) Informar, a petició de qualsevol òrgan de govern municipal, els projectes,
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activitats i serveis que afectin al territori del Districte.
j) Qualsevol altra funció que li atribueixi la normativa vigent; així com les facultats
relatives a informar d’aquelles.
Article 31. La presidència del Consell de Districte.
La presidència de cada Consell de Districte, és l’òrgan unipersonal que representa
el Consell en el seu àmbit extern de projecció social, el seu nomenament
s’efectuarà, per delegació de l’alcaldia, en favor d’un/a regidor/a membre de la
llista més votada en les últimes eleccions municipals en l’àmbit territorial del
Districte.
Article 32. La vicepresidència del Consell de Districte.
La Vicepresidència de cada Consell de Districte és l’òrgan unipersonal que
substitueix a la presidència del consell en els supòsits d’absència, malaltia i/o
abstenció legal o reglamentària. La vicepresidència correspondrà al regidor que
designi l’alcaldia, si bé quan el membre de la Corporació que ostenti la presidència
del Consell de Districte no coincideixi amb el/la Regidor/a President/a,
correspondrà la vicepresidència a aquest últim.
Article 33. Composició del Consell de Districte.
El Consell és el màxim òrgan col·legiat de deliberació dels diferents districtes en el
qual n’estaran representats els veïns/es junt amb les entitats que desenvolupen la
seva activitat en el territori del districte.
El Consell de Districte tindrà la composició següent :
A) Fins a 9 regidors membres de la Corporació de conformitat amb el següent
detall:
La Presidència del Consell.
La Vicepresidència del Consell.
Un regidor en representació de cadascun dels grups polítics municipals.
B) Els membres en representació dels veïns/es i entitats de conformitat amb el
següent detall:
― Un/a representant d’una associació de veïns/es de cadascun dels barris que
s’integren en el Districte.
― Un/a representant de la comissió de seguiment dels plans de barri, en aquells
Districtes en els quals n’existeixin.
― Un representant de cada òrgan de participació sectorial.
― En representació de les entitats un mínim de 14 membres i un màxim de 27
membres, d’aquelles que tinguin la seva seu o portin a terme activitats en
l’àmbit territorial del Districte.
― Fins a un màxim de 5 membres designats entre veïns/nes o entitats que portin
a terme una tasca significativa en l’àmbit territorial del Districte.
Així mateix tindrà la condició de membre del plenari, el Secretari del Consell el
qual actuarà amb veu i sense vot.
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Article 34. Procediment i requisits per al nomenament dels membres del
Consell de Districte.
1. El Ple d’organització concretarà la composició de cada Consell de Districte
d’acord amb les determinacions de l’article anterior.
2. El procediment de constitució i renovació del Consell es portarà a terme per
resolució del/de la Regidor/a President/a de cada Districte, que serà dictada en el
termini de dos mesos a comptar del ple d’organització que concreti la composició
dels diferents Consells de Districte. Aquesta resolució determinarà el calendari per
a la designació dels diferents representants.
3. El procediment finalitzarà amb la resolució del/de la Regidor/a President/a de
cada Districte, que s’haurà de dictar en el termini màxim de tres mesos des del ple
d’organització. La resolució recollirà nominalment la composició del Consell a la
vista dels nomenaments efectuats de conformitat amb l’apartat següent del present
article. D’aquesta resolució es donarà compte al Ple municipal i al Consell Social
de la ciutat.
4. El nomenament dels membres que integren el Consell de cada Districte es
portarà a terme d’acord amb les determinacions següents:
a. Els/Les regidors/es membres de la corporació s’integraran en el consell en el
número previst a l’apartat 33.A de l’article anterior. Cas que de la composició
que preveu aquest apartat no s’arribi al número màxim de 9 membres aquesta
representació s’entendrà automàticament reduïda. Pel cas que es superes el
número de 9, els llocs corresponents als regidors en representació dels grups
polítics municipals s’atribuiran de manera proporcional a cada grup municipal
que hagi obtingut un número de vots superior al 5% dels vots vàlids en les
darreres eleccions municipals dins de la demarcació territorial del districte.
b. Els/Les regidors/es membres del Consell es concretaran per decret de
l’alcaldia, en atenció a les seves facultats de delegació i/o a les propostes dels
grups municipals. A aquest efecte el portaveu designarà els/les regidors/es
membres en representació del seu grup polític municipal.
c. Cas que la composició del Ple municipal compti amb regidors no adscrits,
aquests formaran part dels diferents Consells de Districte en màxim d’1 per a
cada Districte, determinats per acord entre ells.
d. Els representants de les associacions de veïns de cada barri, cas que existeixi
més d’una, seran determinades per acord majoritari entre elles. A tal efecte
trametran a la Secretaria del Consell document que acrediti la designació. A
falta d’acord correspondrà la representació a l’entitat que figuri inscrita amb més
antiguitat en el registre municipal d’entitats.
e. Els representants de les comissions de seguiment, del Consell de Serveis
Socials i del Consell Escolar Municipal seran designats per l’òrgan competent,
entre els membres del seu òrgan màxim que no tinguin la condició de regidor/a
de la corporació.
f. Per tal de determinar les entitats que formaran part del Consell de cada
Districte, el/la Regidor/a President/a, dins del termini fixat en el calendari per a
la constitució o renovació del Consell, convocarà als representants de les
diferents entitats inscrites en el Registre Municipal i que tinguin la seva seu o
portin a terme activitats en l’àmbit territorial del Districte, a una assemblea en la
qual s’acordarà quines entitats en formaran part. De l’assemblea s’aixecarà
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acta pel Secretari del Consell que contindrà la llista aprovada de les entitats
nomenades amb una previsió de suplències, pel cas de renúncia o cessament
de les escollides inicialment.
g. Els veïns/es o entitats de caràcter significatiu en el Districte es designaran pel
Regidor/a President/a del Districte en la resolució que determini la seva
composició nominal final del Consell.
5. Les persones que en representació de les diferents entitats en formaran part del
Consell seran designades pels seus òrgans de govern, aquesta designació
s’acreditarà per mitjà de certificat expedit pel respectiu representant que acrediti el
seu nomenament per l’òrgan de govern que sigui el competent segons les
determinacions dels corresponents estatuts.
Article 35. La secretaria del Consell del Districte.
La Secretaria del Consell de Districte és l’òrgan unipersonal que aixecarà acta de
les sessions dels plenaris del Consell. La persona que desenvolupi el càrrec de
Secretari/a del Consell serà designada per l’alcaldia entre els funcionaris al servei
de la Corporació.
Article 36. Mandat del Consell del Districte.
a) El mandat del consell coincidirà amb el mandat de la corporació municipal i
per tant es renovarà en la seva totalitat amb ocasió de l’inici de cada nou mandat,
la totalitat dels membres del plenari cessaran automàticament per finalització del
mandat en la data de celebració del ple constitutiu.
b) Durant el mandat del Consell els membres del consell que ho siguin en
atenció al seu càrrec cessaran automàticament en el moment que cessin d’aquest.
Així mateix podran ser lliurament cessats per aquell que els hagi anomenat.
c) Les persones que formen part del Consell en representació d’una persona
jurídica, entitat o grup municipal, podran ser cessats lliurament amb els mateixos
requisits que els exigits per al seu nomenament. La notificació del cessament
haurà de contenir el nom de la persona que substituirà al cessat.
d) Així mateix es produirà el cessament com a membre del consell, per renúncia,
defunció o per qualsevol altre causa legal que impedeixi exercir càrrec públic.
Article 37. Convocatòria i règim de sessions del Consell del Districte.
1) El Consell es reunirà trimestralment en sessió ordinària, i en sessió
extraordinària, a iniciativa de la Presidència del Consell o del Regidor/a
President/a del Districte o quan ho sol·liciti la tercera part de les persones que
integren el plenari.
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 lloc de
celebració de la sessió, i els punts de l’ordre del dia. A la convocatòria 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) La convocatòria de la sessió haurà d’incorporar a l’ordre del dia de les
sessions ordinàries i extraordinàries, de manera obligatòria els punts que sol·liciti
el Regidor/a President/a del Districte o aquells que hagin estat proposats per una
tercera part dels membres que integren el consell
4) Les convocatòries de les sessions seran notificades pel/ per la secretari/a a
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tots els membres amb una antelació mínima de 15 dies hàbils a la data de la seva
celebració, a excepció de les sessions extraordinàries que seran notificades amb
una antelació mínima de 4 dies hàbils. Es promourà la utilització telemàtica de les
notificacions, tot i que s’haurà de garantir en tot cas que la mateixa arribi a la
totalitat dels membres del consell.
5) No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri inclòs
a l’ordre del dia de la sessió, llevat que sigui declarada expressament la urgència
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del consell presents a la
sessió.
6) Per a la vàlida constitució de la sessió del consell en primera convocatòria es
requerirà la presència de la presidència i de la secretaria o de qui legalment els/les
substitueixin, 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 si hi
són presents el/la President/a, el/la Secretari/a o qui legalment els substitueixi,
més un terç, com a mínim, del número legal dels seus membres.
7) La condició de membre del consell de Districte és personal e intransferible si
bé es podrà delegar l’assistència i la votació a cada sessió de manera expressa
per mitjà d’escrit dirigit a la secretaria del consell amb una antelació mínima de 24
hores a la data de celebració de la sessió. La delegació dels membres regidors del
Consell només podrà tenir lloc en un altre regidor.
Article 38. Desenvolupament de les sessions del Consell de Districte.
1. Comprovada l’existència de quòrum per a la celebració de la sessió, la
Presidència obrirà la mateixa i es procedirà a l’examen i debat dels punts de l’ordre
del dia. Cas que no s’assoleixi el quòrum requerit ni en primera ni en segona
convocatòria es procedirà pel secretari a deixar constància d’aquest fet.
2. La Presidència dirigeix els debats i ordena les intervencions dels diferents
membres i assistents al consell, donant la paraula i declarant finalitzat el debat per
a la votació del punt de l’ordre del dia.
3. La presidència en qualsevol moment de la sessió podrà cridar a l’ordre als
membres del Consell i fins i tot expulsar de la sessió als assistents sempre que:
a) No es respectin els torns de paraula, s’interrompi les intervencions dels
membres del consell o s’alteri de qualsevol manera l’ordre de les sessions.
b) Pretenguin prendre o continuar en l’ús de la paraula sense que li hagi estat
concedida, havent exhaurit la seva intervenció o un cop li hagi estat retirada.
c) Efectuï manifestació pública de crits o actituds que tinguin per finalitat alterar o
interrompre la celebració de la sessió.
Article 39. L’adopció dels acords pel Consell de Districte.
a) Finalitzat el debat de cadascun dels punts de l’ordre del dia es procedirà, si
escau, a sotmetre a votació la proposta. El vot podrà ser emès en sentit afirmatiu,
negatiu o d’abstenció. Sinó existeix manifestació en un altre sentit pels membres
assistents a la sessió s’entendrà que voten afirmativament.
b) S’intentarà assolir el consens en els acords del Consell, si no s’assoleix
aquest consens la Presidència podrà decidir deixar l’assumpte sobre la taula per
tal de sotmetre’l a una propera reunió o procedir a sotmetre a votació l’assumpte
que es considerarà aprovat quan el número de vots a favor superi el número de
vots en contra.
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c) Els membres del Plenari podran sol·licitar a la Secretaria que es faci constar a
l’acta de la sessió els motius que justifiquin la seva postura de vot.
d) Les votacions ordinàries es faran a mà alçada, llevat que una quarta part dels
membres presents a la sessió sol·licités una votació nominal o secreta.
e) Finalitzada la votació en cap cas es podrà portar a terme una nova votació
sobre el mateix assumpte. No obstant això en cas d’empat en número de vots
afirmatius i negatius, es repetirà la votació i si persisteix l’empat la presidència
dirimirà la votació exercint el seu vot de qualitat.
Article 40. Del caràcter públic i la participació ciutadana a les sessions del
Consell de Districte.
1) Les sessions seran públiques i a elles podran assistir tots els ciutadans i
ciutadanes que ho desitgin amb l’única limitació que per raons de seguretat,
motivades per la presidència, resulti de l’aforament màxim de la sala en la qual
tingui lloc la sessió.
2) La presidència per iniciativa pròpia o en atenció als assumptes inclosos a
l’ordre de la sessió podrà convocar a participar amb veu però no amb vot, a
aquelles persones expertes i/o entitats que puguin realitzar aportacions d’interès o
es trobin directament afectades per algun dels temes a tractar a l’ordre del dia.
3) Les entitats ciutadanes podran sol·licitar prendre la paraula en el plenari del
consell amb les mateixes condicions que les establertes a l’article 11 d’aquest
reglament per a la participació en el ple municipal. Les referències d’aquell article a
l’alcaldia o presidència del ple s’entendran referides a la presidència del consell.
4) Així mateix tots els ciutadans/es i les entitats ciutadanes, tenen dret a prendre
la paraula al final de les sessions ordinàries del Consell de Districte un cop
finalitzat l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
a. Aquesta intervenció haurà de ser sol·licitada per escrit dirigit a la presidència
del consell i presentat a la secretaria fins a 30 minuts abans de l’inici de la
sessió, en formulari que s’habilitarà a l’efecte, amb la finalitat d’expressar la
seva opinió o formular preguntes o aclariments en relació amb qualsevol dels
assumptes que figurin a l’ordre del dia.
b. L’escrit farà constar les dades de la persona que vol intervenir, i escau, la
representació en la qual actua, i concretar el punt de l’ordre del dia en relació al
qual girarà la seva participació.
c. Finalitzat el debat dels assumptes inclosos en l’ordre del dia de la sessió la
presidència declararà la procedència o improcedència de les intervencions
sol·licitades i donarà la paraula a aquelles declarades procedents.
d. La intervenció de la persona assistent consistirà en exposar la seva postura en
relació a un concret punt de l’ordre del dia de la sessió per un temps màxim de
5 minuts, i en resposta a aquesta no s’admetran altres intervencions que les de
la presidència del Consell de Districte, o, si escau, aquelles que es derivin
d’al·lusions a qualsevol membre del consell.
Article 41. Les actes de les sessions del Consell del Districte.
1. De cada sessió el/la Secretari/a estendrà acta en la qual farà constar com a
mínim:
a)
Lloc de la reunió, dia, més, any i hora en la qual s’inicia la sessió.
b)
Nom i cognoms de la presidència, dels membres que han assistit a la reunió,
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dels que no han assistit i d’aquells que han excusat la seva absència.
c)
Tipus de sessió, i la circumstància de si la sessió té lloc en primera o en
segona convocatòria, fent constar de manera expressa l’existència del quòrum
suficient per a la celebració de la sessió.
d)
Ordre del dia de la sessió i resum de les intervencions en el decurs de la
sessió, amb constància expressa d’aquelles que hagin demanat constar en
acta.
e)
Tipus de votació i resultat d’aquesta.
f)
Hora en la qual la presidència aixeca la sessió
2. Quan no existeixi el quòrum necessari per a la celebració de la sessió l’acta es
suplirà amb una diligència autoritzada amb la firma de la secretaria en la qual es
consignarà la causa de la no celebració de la sessió i els membres del consell que
van assistir.
3. L’esborrany de les actes de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries,
s’hauran de trametre a tots els membres del consell en un termini màxim de 15
dies hàbils a comptar del següent a la data de celebració de la sessió.
4. L’acta de la sessió s’aprovarà, com a norma general, en la següent sessió i
seran de lliure accés als ciutadans i ciutadanes per mitjà de la seva publicació a la
pàgina web municipal. No obstant això, en el termini de 3 dies hàbils a comptar de
la celebració de la sessió es publicarà en la pàgina web municipal l’extracte dels
acords adoptats en la respectiva sessió.

TITOL SETÈ.- DE L’ORGANITZACIÓ I RÈGIM JURÍDIC DEL CONSELL SOCIAL
DE CIUTAT.

CAPÍTOL I. Disposicions Generals
Article 42 . Naturalesa jurídica del Consell Social de Ciutat.
1. Es crea el Consell Social de l’Hospitalet de Llobregat, com a màxim òrgan
consultiu de participació ciutadana del municipi per a la informació, estudi, debat,
proposta i assessorament per a la determinació de les grans línies de la política
municipal que incideixin en el desenvolupament estratègic, econòmic, social i
cultural de la nostra ciutat, de conformitat amb el que preveu l’article 131 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.
2. El consell es regeix pel que preveu el present reglament, la normativa legal
vigent i per les normes de règim intern que es dictin en desenvolupament d’aquest
capítol.

Article 43. Finalitat del Consell Social de Ciutat
La finalitat del Consell és vehicular la participació de la ciutadania i de tots els
agents socials vinculats a la Ciutat de L’Hospitalet amb l’objecte de promoure i
canalitzar espais de reflexió conjunta al voltant de les qüestions que afecten la
sostenibilitat, la cohesió social i el desenvolupament econòmic, social i cultural de
la ciutat, especialment la seva estratègia de futur i els seus grans projectes.
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El Consell Social s’estructura també com un espai de coordinació entre els
diferents consells, estructures i organismes de participació existents a la ciutat.
Així mateix serà l’àmbit de reflexió de les actuacions d’altres administracions que
afectin directament al municipi de L’Hospitalet .
Article 44. Funcions del Consell Social de Ciutat
Amb caràcter merament orientatiu, el Consell desenvoluparà les següents
funcions:
a) Impulsar processos participatius i fomentar la participació de la ciutadania i les
seves entitats en el debat sobre els temes de gran interès per la ciutat de
L’Hospitalet.
b) Promoure el debat, aportar iniciatives, encarregar estudis, elevar propostes o
suggeriments a l’Ajuntament que tinguin relació amb l'objecte del Consell Social.
c) Rebre informes o traslladar demandes als Consells de Districte, en aspectes
restringits a un territori concret
d) Conèixer i debatre el Pla d'Actuació municipal, i altres disposicions de caràcter
general.
e) Conèixer els pressupostos municipals i els resultats de la seva execució.
f) Conèixer dels processos de participació ciutadana de caràcter territorial o
sectorial relacionats amb l’activitat de la ciutat.
g) Elaboració d'una memòria anual que incorpori els resultats dels diferents
processos que hagin format part de l’agenda participativa de la ciutat.
h) L’intercanvi d’informació i experiències amb altres consells socials de ciutat,
establint formules de col·laboració amb aquesta finalitat.
i) I en general totes aquelles que determini el Ple, mitjançant normes
orgàniques.

CAPÍTOL II. Composició del Consell Social de Ciutat
Article 45. Òrgans del Consell Social de Ciutat
El Consell Social de L’Hospitalet de Llobregat, s’estructura per al seu
funcionament en els següents òrgans:
― La presidència del Consell.
― La vicepresidència.
― El Plenari.
― La Comissió Permanent.
― Les Taules Sectorials.
― Les Comissions de treball.
― La Secretaria del Consell.
Article 46. La Presidència del Consell Social de Ciutat
La Presidència del Consell Social és l’òrgan unipersonal que representa al Consell
en el seu àmbit extern de projecció social. Correspon a l’alcalde/ssa o al membre
de la Corporació en qui delegui.
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Article 47. La Vicepresidència del Consell Social de Ciutat
La Vicepresidència del Consell Social és l’òrgan unipersonal que substitueix a la
Presidència, serà designat per l’alcaldia entre els/les regidors/es membres de la
corporació.
Article 48. El Plenari del Consell Social de Ciutat
El Plenari del Consell és el màxim òrgan col·legiat de deliberació del Consell
Social en el qual estaran representats tots els agents socials implicats en l’àmbit
de la participació ciutadana.
La composició del plenari és la següent:
― President/a del Consell.
― Vicepresident/a del Consell.
― Vocals:
a. Un regidor/a en representació de cadascun dels grups polítics municipals
constituïts en el si de la corporació municipal.
b. Els/les tinents/es d’alcaldia, regidors/es de govern i regidors/es presidents/es de
Districte.
c. Un representant de la Federació d’ Entitats de Veïns i Veïnes de L’Hospitalet.
d. Un representant de cada sindicat amb representació majoritària (amb un mínim
del 20% del total de delegats) a les empreses tant públiques com privades de la
ciutat.
e. Fins a 3 persones en representació de les associacions del sector econòmic,
professional, empresarial i del comerç
f. Un representant de la Delegació a L’Hospitalet de la Cambra de Comerç de
Barcelona.
g. Un representant de cada un dels Consells de Districte que no ostenti la condició
de regidor.
h. Un representant de l’Associació d’antics i antigues Regidors/es - Consell de
Síndics de L’Hospitalet.
i. Un representant de cada òrgan de participació sectorial que no ostenti la
condició de regidor/a.
j. Un representant de cada una de les entitats, fins a un màxim de 75, presents a
L’Hospitalet, inscrites al Registre Municipal d’Entitats, que estiguin al corrent de
les seves obligacions legals i fiscals amb una antiguitat mínima de 2 anys .
k. Podran ser membres del Consell Social fins a un màxim de 20 persones o
entitats designades per l’alcaldia: 10 a proposta, com a mínim d’1/3 part de les
entitats que formen part del Consell i 10 per designació directa de l’alcaldia en
atenció a la seva especial rellevància social, econòmica o cultural per a la
ciutat.
Així mateix tindrà la condició de membre del plenari, el Secretari del Consell el
qual actuarà amb veu i sense vot.
Article 49. Designació dels membres del Plenari del Consell Social de Ciutat.
1) En el termini màxim de 3 mesos a comptar des del ple de constitució de la
Corporació s’iniciarà per mitjà de Decret de l’alcaldia, o si s’escau per resolució del
Regidor delegat en matèria de participació ciutadana, que nomenarà al Secretari/a
del Consell als efectes de portar a terme les tasques necessàries per a la
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constitució o renovació del Plenari del Consell Social de la Ciutat. Aquest Decret
determinarà el calendari de les operacions de constitució o renovació del Consell i
es farà públic a la pàgina web municipal. Finalitzat el procés s’elevarà al ple
municipal la proposta de nomenament del Consell Social.
2) De conformitat amb l’article anterior la designació, dins dels terminis fixats en
la resolució abans esmentada, s’efectuarà conforme es determina a continuació:
a. Els/Les regidors/es en representació dels diferents grups polítics municipals
seran designats per mitjà d’escrit signat pel seu portaveu. La designació no
podrà recaure en un/a regidor/a que formi part del Consell per raó d’un altre
càrrec tot i que això suposi restar sense representació com a grup.
b. Els/Les Tinents d’alcaldia, regidors/es de govern i regidors/es Presidents/es
de Districte en formaran part del consell per raó del seu càrrec mentre
ostentin aquesta condició.
c. Les persones en representació dels ens designats nominalment en l’article
anterior seran designades pels seus òrgans de govern. La seva designació
s’acreditarà per mitjà de certificat expedit pel respectiu representant legal.
d. Les persones en representació de les entitats sindicals seran designades pel
seus respectius òrgans de govern. La seva designació s’acreditarà per mitjà
de certificat expedit pel respectiu representant.
e. La designació de la representació de les associacions del sector econòmic,
professional, empresarial i del comerç, seran designats a sol·licitud d’aquestes
entitats per mitjà d’acord dels seus òrgans de govern. Cas que el número de
sol·licituds sigui superior al número màxim de representants d’aquest sector
en el Consell Social es procedirà a comunicar aquest fet als sol·licitants i
ostentarà la representació aquella entitat que hagi obtingut major suport de les
entitats que han sol·licitat participar.
f. Els representants dels Districtes seran designats per acord de cadascun dels
Consells entre els membres del plenari que no tinguin la condició de membre
electe de la corporació.
g. Els representants dels Consells Sectorials seran designats per acord del seu
òrgan màxim entre els membres que no tinguin la condició de membre electe
de la corporació.
h. La designació de les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
s’efectuarà a sol·licitud d’aquelles que reuneixen els requisits exigits a l’article
anterior. A aquest efecte el representant de l’entitat formularà la sol·licitud per
a formar part del Consell Social, en el termini que es fixi en el Decret de
convocatòria. Finalitzat el termini la Secretaria del Consell farà pública la llista
de sol·licitants. Cas que el numero de sol·licituds superi el màxim d’entitats
previst a l’article anterior es procedirà a efectuar per l’alcaldia, o pel regidor
delegat en matèria de participació ciutadana, la convocatòria d’un sorteig
públic amb la finalitat de determinar quines de les entitats sol·licitants
s’integraran com a membres del Consell Social.
Article 50. Competències del plenari del Consell Social de Ciutat.
Correspon al Plenari del Consell.
a) Nomenar la Comissió Permanent.
b) Aprovar la constitució, règim de funcionament, composició, àmbit de treball i
competències de les Taules Sectorials i de les Comissions de Treball.
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c) Aprovar el calendari de reunions ordinàries del plenari del consell.
d) Aprovar el programa de treball de les Comissions de Treball presentat per la
Comissió Permanent.
e) Deliberar sobre l’orientació general de la participació ciutadana al municipi.
f) Aprovar una memòria anual, composada pels treballs, activitats i informes
realitzats per les Taules Sectorials i els Comissions de Treball, i que hagin estat
aprovats en el sí del plenari, fent-ne difusió.
g) Aprovar i elevar a l’Ajuntament de L’Hospitalet les propostes d’actuació
provinents dels treballs de les Comissions de Treball, ja examinades i degudament
informades per la Comissió Permanent.
h) Aprovar la Memòria Anual del Consell a proposta de la Comissió Permanent.
i) Posar en coneixement dels/les membres del Plenari l’admissió o destitució
d/altres membres.
j) Vetllar pel compliment de les funcions pròpies del Consell que es recullen a
aquest reglament.
Article 51. La Comissió Permanent del Consell Social de Ciutat.
1. La Comissió Permanent és l’òrgan col·legiat designat pel Plenari, que té com
objectiu garantir el funcionament àgil i dinàmic del Consell entre la celebració de
les sessions del Plenari.
2. La Comissió Permanent estarà constituïda per:
a) La Presidència del Consell o regidor designat per l’alcaldia.
b) La Vicepresidència del Consell o regidor que designi l’alcaldia.
c) I els següents vocals d’entre les persones membres del Plenari:
- El/la regidor/a que representi cadascun dels grups polítics municipals constituïts en
el si de la corporació municipal.
- El representant de la Federació d’ Entitats de Veïns i Veïnes de L’Hospitalet.
- El representant de cada sindicat amb representació majoritària
- Fins a dues persones en representació de les associacions del sector econòmic
inclosa la Delegació a L’Hospitalet de la Cambra de Comerç de Barcelona
- El/la representant de l’Associació d’antics i antigues Regidors/es - Consell de
Síndics de L’Hospitalet
- Dues de les persones representants dels Consells de Districte
- Fins a 10 de les persones representants de les entitats
- Fins a 4 de les persones membres o representants dels designats per cooptació
del Consell Social
3. La designació dels components de la comissió permanent correspon al Plenari
del consell per acord adoptat amb el quòrum de la majoria simple, a proposta de
cadascun dels sectors representats, entre els membres del plenari.
4. Cas que es produeixi una vacant entre els membres de la Comissió aquesta
podrà designar provisionalment un membre del plenari, del sector corresponent,
que el substitueixi fins al nomenament definitiu pel plenari que haurà de tenir lloc
en la primera sessió que es celebri amb posterioritat a la data en que s’hagi
produït la vacant.
5. Actuarà de Secretaria de la Comissió la persona que ho sigui del plenari.
6. La Comissió permanent exercirà les següents funcions:
a) Aprovar i elevar al plenari del Consell Social de ciutat el programa de treball de
les comissions de treball.
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b) Gestionar i difondre l’agenda de participació ciutadana.
c) Aprovar i elevar al plenari del Consell Social de ciutat una memòria anual,
composada pels treballs, activitats i informes realitzats per les Comissions de
Treball.
d) Informar i elevar al plenari del Consell Social de ciutat les propostes d’actuació
provinents dels treballs de les Comissions de Treball.
e) Informar i elevar al plenari del Consell Social de ciutat la Memòria Anual del
Consell.
f) Totes aquelles altres que li siguin encomanades o delegades pel Plenari.
7. En funció del temes inclosos a les ordres del dia de els diferents reunions, la
Presidència podrà convidar a assistir-hi aquelles persones que per raó de la seva
expertesa o capacitat s’entengui que podran donar suport als treballs de la
Comissió Permanent.
Article 52. Les Taules Sectorials.
1. Les Taules Sectorials són els òrgans col·legiats, de caràcter permanent,
creats en el si del Consell Social de la Ciutat per tal de dotar d’operativitat i
agilitzarà les línies de treball fixades pel Consell Social, en relació amb les
funcions que li han estat assignades.
2. Les Taules Sectorials es crearan per acord del Plenari del Consell el qual
determinarà la seva creació i composició en atenció a l’àmbit a desenvolupar.
L’acord designarà els membres que les integren.
3. Són funcions de les Taules Sectorials:
― Dinamitzar els processos de participació acordats pel ple del Consell Social
― Efectuar propostes al ple del Consell de desenvolupament de processos
participatius en el seu àmbit de treball.
― Efectuar el seguiment de les demandes en relació a l’àmbit de treball que
tinguin encomanat.
― Aquelles tasques d’informe, anàlisi i estudi que l’atribueixi el plenari a l’acord
de creació.
4. La composició haurà de contemplar com a mínim els següents aspectes: El
membre del Consell que ostentarà la Presidència de la Taula i la Secretària
d’aquesta, i els vocals designats entre els membres del Consell. Així mateix es
designaran aquelles persones i/o entitats no membres del Consell que en
formaran part de la taula en condició de vocals.
5. Tanmateix l’acord de creació determinarà el règim de sessions de cadascuna
de les Taules Sectorial que es creïn i els mecanismes de control de la seva
activitat per part del ple del Consell.
6. Els acords de proposta al Ple o la Comissió Permanent que efectuïn les
Taules Sectorials requeriran que hagin estat aprovats per la majoria absoluta dels
seus membres.
7. La Taula designarà entre els seus membres no electes, aquells que l’hagi de
representar en el Ple i en la Comissió, davants els quals actuaran, en aquesta
condició, amb veu i sense vot.
8. Sens perjudici del que es determina anteriorment, la presidència de la Taula
podrà convidar a les sessions d’aquesta la incorporació de tècnics, assessors o
persones de reconeguda solvència en la matèria, que actuaran en les sessions de
la Taula amb veu però sense vot.
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Article 53. Les Comissions de Treball.
1. Les Comissions de Treball del Consell són els òrgans col·legiats, de caràcter
temporal, que tractaran temes d’interès en el si del Consell Social, i en relació a
aquells assumptes que no hagin estat atribuïts a una Taula Sectorial o bé per
tractar temes de caràcter puntual pels quals el ple del Consell estimi necessari fer
un tractament separat o requereixin coordinació amb la resta dels Consells
Sectorials.
2. L’acord de creació correspon al Plenari del Consell Social, el qual acordarà la
seva creació i composició així com la seva duració. La duració de les Comissions
de treball no podrà ser per termini superior a 1 any a comptar des de l’acord de
creació. Sens perjudici que per acord del Ple del Consell es pugui renovar per
terminis iguals.
3. El seu règim de funcionament serà determinat pel plenari en el moment de la
seva creació.
4. Correspon a les Comissions de Treball efectuar informe de conclusions sobre
els assumptes que li hagin estat encomanats puntualment pel ple del Consell.
Article 54. Secretaria del Consell Social de Ciutat.
La Secretaria del Consell Social és l’òrgan unipersonal que aixecarà acta de les
sessions dels plenari i de la Comissió Permanent del Consell.
La persona que desenvolupi el càrrec de Secretaria del Consell serà designada
per l’alcaldia entre els funcionaris al servei de la Corporació.
CAPÍTOL III. Règim jurídic i de funcionament dels òrgans del Consell Social
de Ciutat
Article 55. Drets i deures dels membres del plenari del Consell Social de
Ciutat.
1. Les persones que integren el plenari del Consell tindran dret a:
a. Expressar lliurement les seves idees, postures i propostes dins el marc
funcional i operatiu del Consell
b. Assistir a les sessions del Plenari i participar en els debats amb veu i vot.
c. Rebre les convocatòries de les sessions.
d. Conèixer els antecedents dels acords que es sotmetin a consideració del
plenari.
2. Correlativament els membres del plenari tindran els deures següents:
a. Assistir a les reunions del plenari, personalment o per delegació en els termes
recollits en el present reglament.
b. Mantenir respecte a les opinions, postures i propostes de les persones que
intervinguin durant les sessions del plenari
c. Respectar la normativa del present Reglament, així com de la resta de
normativa vigent aplicable.
Article 56. Mandat del plenari del Consell Social de Ciutat
El mandat del plenari del consell coincidirà amb el mandat de la corporació
municipal i per tant serà renovat en la seva totalitat amb ocasió de cada nou
mandat d’aquesta Els membres del plenari que ostentin la seva condició en funció
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del seu càrrec en el consistori cessaran automàticament en el moment que cessin
d’aquell. La resta dels membres del plenari es renovaran en el termini màxim de 6
mesos a comptar de la data de celebració del ple constitutiu de la corporació.
No obstant això, els membres del plenari podran ser cessats lliurament per qui els
ha designat, amb els mateixos requisits que els exigits per al seu nomenament, la
notificació del cessament haurà de contenir el nom de la persona que substituirà al
cessat.
Les persones que formen part del plenari del consell, per raó del seu càrrec
cessaran com a membres del plenari amb ocasió dels cessament en el càrrec en
virtut del qual en formen part del plenari; i es produirà la seva substitució
automàtica per la persona que passi a ocupar aquest.
Així mateix es produirà el cessament com a membre del plenari, per renúncia al
càrrec, defunció o per acord del plenari adoptat per majoria absoluta dels seus
membres.
El procediment de renovació s’iniciarà per mitjà de Decret de l’Alcaldia o del Tinent
d/Alcaldia o Regidor de Govern delegat en matèria de participació ciutadana en el
qual es fixarà el termini per al nomenament dels membres del plenari, per part
d’aquelles entitats que en formen part i fixarà la data de la sessió constitutiva del
nou Consell.
Article 57. Convocatòria i règim de sessions del plenari del Consell Social de
Ciutat.
El Plenari es reunirà en sessió ordinària dos cops a l’any, i en sessió extraordinària
sempre que la Presidència ho consideri adient o quan ho sol·liciti la tercera part de
les persones que integren el plenari.
El règim de convocatòria i de sessions del Consell Social de la Ciutat, en allò que
no es preveu en aquest article es regularà pel que preveu l’art 37 d’aquest
Reglament per al Consell de Districte, sens perjudici de la delegació de vot que
preveu l’article següent.
Article 58. Delegació de vot a les sessions dels òrgans del Consell Social de
Ciutat.
Els membres del plenari, només podran delegar el seu vot, a qualsevol altre
membre del plenari, per causa d’impossibilitat d’assistència, per a cada una de les
sessions que tinguin lloc.
La delegació només serà vàlida per aquella sessió en concret, i s’haurà de
formalitzar per escrit, signat pel delegant, dirigit a la presidència i presentat a la
secretaria del plenari, amb una antelació mínima d’una hora abans de la prevista a
la convocatòria per a l’inici de la sessió.
L’escrit de delegació haurà de contenir les dades personals que permetin
identificar a la persona delegada.
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Article 59. Desenvolupament de les sessions del Consell Social de Ciutat
El desenvolupament de les sessions del Consell Social de la Ciutat es regularà pel
que preveu l’art. 38 d’aquest Reglament per al Consell de Districte, sens perjudici
de la delegació de vot que preveu l’article anterior.
Article 60. Caràcter públic de les sessions del plenari del Consell Social de
Ciutat.
Les sessions del plenari del Consell Social de la Ciutat seran públiques i la
presidència per iniciativa pròpia o en atenció als assumptes inclosos a l’ordre de la
sessió podrà convocar a participar amb veu però no amb vot, a aquelles persones
expertes i/o entitats que puguin realitzar aportacions d’interès o es trobin
directament afectades per algun dels temes a tractar a l’ordre del dia.
Article 61. Contingut i aprovació de les actes de les sessions del plenari del
Consell Social de Ciutat.
De cada sessió plenària el/la Secretari/a del plenari del Consell Social de la Ciutat
estendrà acta amb les mateixes formalitats i requisits que les establertes a l’art. 41
del present reglament.
Article 62. L’Agenda Participativa de Ciutat.
L’agenda de participació ciutadana és l’instrument mitjançant el qual s’agrupen els
processos participatius de temàtica sectorial, territorial o global de ciutat que no
s’integrin de manera preceptiva en un procediment administratiu. Aquesta agenda
disposarà d’un espai propi en la pàgina web municipal als efectes de coneixement
general.
Per tal de mantenir actualitzada la informació dels processos participatius els
diferents departaments municipals faran arribar a la secretaria del Consell Social
de Ciutat, una fitxa descriptiva de l’objecte del procés, les necessitats a les quals
pretén donar resposta, qui en formarà part i com desenvoluparà els seus treballs
així com els efectes del procés.
La Comissió Permanent del Consell Social serà l’encarregada de prendre
coneixement del procés e incorporar-lo a la Memòria anual de participació, i la
Presidència ordenarà la seva difusió a tots els canals i mitjans de comunicació de
l’ajuntament. Així mateix es donarà compte i difusió del resultat del procés.

TÍTOL VUITÈ. DE LES ENTITATS CIUTADANES I DEL REGISTRE MUNICIPAL
D’ENTITATS.

CAPITOL I. De les entitats ciutadanes
Article 63. Les entitats ciutadanes.
1. De conformitat amb el que disposa la normativa legal vigent l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat afavorirà el desenvolupament de les entitats per a la
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defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns/es, els hi facilitarà la més
amplia informació sobre les seves activitats i, dintre de les seves possibilitats, l’ús
de mitjans públics i l’accés a les ajudes econòmiques per a la realització de les
seves activitats.
2. Les entitats que es constitueixin per a la defensa dels interessos generals o
sectorials dels veïns/es, tindran la consideració d’entitats ciutadanes, sempre que
estiguin degudament inscrites al Registre Municipal d’entitats de L’Hospitalet de
Llobregat.
Article 64. Drets de les entitats ciutadanes.
Les entitats que acompleixin els requisits que es determinen a l’article anterior,
gaudiran dels drets que se’ls hi reconeixen a l’article 9 del present reglament i a
més:
a. Dret a que es determinin els mitjans públics que puguin ser utilitzats per les
entitats per mitjà de l’exercici de les seves funcions, d’acord amb la importància i
representació de l’entitat i en funció dels recursos públics municipals existents en
cada moment.
b. Dret a la determinació dels ajuts econòmics als que puguin accedir amb càrrec
als pressupostos municipals i la normativa reguladora de subvencions públiques,
en funció dels recursos públics municipals existents en cada moment.
c. I la resta que estableixi aquest reglament i la normativa vigent.
Article 65. Suport a les entitats ciutadanes.
L’Ajuntament podrà donar suport econòmic i/o material o personal a les entitats
ciutadanes, amb la forma de subvencions, de conformitat amb el que preveu la
normativa vigent i en funció dels recursos públics municipals existents en cada
moment.
Sens perjudici de la documentació exigida per la convocatòria de cada subvenció,
serà requisit imprescindible per concórrer-hi que l’entitat mantingui actualitzades
les seves dades al Registre, i a aquest efecte s’entendrà que les dades es troben
actualitzades quan la ultima inscripció de modificació tingui una antiguitat inferior a
dos anys.

CAPITOL II. Del registre municipal d’entitats
Article 66. El Registre Municipal d’Entitats de L’Hospitalet
1. Sens perjudici del Registre general d’entitats de la Generalitat de Catalunya i
d’acord amb la normativa legal vigent s’estableix el Registre Municipal d’Entitats de
L’Hospitalet, amb l’objecte de permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre
d’entitats que hi ha al Municipi, les seves finalitats i la seva representativitat, per a
possibilitar una correcta política municipal del foment de l’associacionisme veïnal.
2. Així mateix podran sol·licitar la inscripció en el registre municipal aquelles
entitats de defensa dels interessos generals o sectorials de la població que tinguin
la seva seu o una delegació en el municipi de L’Hospitalet.
3. El Registre es gestionarà per l’Àrea de l’alcaldia o aquella que aquesta
determini en la resolució sobre organització de les àrees municipals. Les
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certificacions sobre les dades que hi consten s’expediran per la Secretaria Tècnica
de la Junta de Govern Local.
4. La inscripció al Registre no comportarà la declaració d’entitat d’utilitat pública ni
d’interès social que, si s’escau, haurà de ser sol·licitada per la pròpia entitat a la
Generalitat de Catalunya d’acord amb el procediment legalment establert.
Article 67. La inscripció al Registre Municipal d’Entitats
1. Les entitats ciutadanes hauran de sol·licitar, per mitjà d’instància, la seva
inscripció inicial al Registre Municipal d’Entitats, acompanyada de la següent
documentació:
a. L’acord de constitució de l’entitat, en el que han de constar totes les dades que
preveu la normativa.
b. Les dades de la inscripció al Registre general d’entitats de la Generalitat de
Catalunya, i als altres registres que els hi pugui correspondre.
c. El Estatuts de l’entitat.
d. El domicili social.
e. La identificació i designació de les persones que integren l’òrgan de govern
inicial.
f. Certificació emesa pel Secretari amb el vist-i-plau del President de l’entitat del
número d’associats/des
2. Les entitats que accedeixin al Registre podran presentar igualment per a la
seva inscripció el pressupost i el programa d’activitats de l’any en curs i hauran de
mantenir actualitzada la xifra de socis de l’entitat cada any referida al 31 de
desembre.
3. Igualment al Registre hauran de constar totes les modificacions que es
produeixin en relació a l’òrgan de govern i la seva composició i als estatuts de
l’entitat, així com les delegacions de funcions i els apoderaments i la seva
dissolució o extinció que comportaran la baixa de l’entitat al Registre Municipal.
4. Tanmateix les entitats podran sol·licitar de forma voluntària la seva baixa del
registre
Article 68. Procediment per a la inscripció en el registre d’entitats
ciutadanes.
1. La sol·licitud d’inscripció es formalitzarà pel representant de l’entitat en el
formulari habilitat a l’efecte i anirà acompanyat de la documentació acreditativa de
les dades que figuren en l’article anterior.
2. En el termini màxim de vint dies hàbils a comptar des de la data de
presentació de la sol·licitud de inscripció o la d’esmena dels defectes, si s’escau,
l’òrgan encarregat de la gestió del Registre qualificarà el contingut de l’acte
inscriptible, d’acord amb els documents aportats, procedint a la seva inscripció i
notificarà a l’entitat sol·licitant el número i la data de la seva inscripció.
3. Transcorregut el termini anterior sense resolució expressa l’entitat s’entendrà
inscrita.
4. Les entitats inscrites en el registre tenen l’obligació de comunicar les
modificacions de les dades que hi figurin per tal de mantenir-lo actualitzat. Aquesta
comunicació s’efectuarà per mitjà d’escrit signat pel representant de l’entitat al qual
s’acompanyaran els documents acreditatius de les modificacions i/o les dades de
les actualitzacions. Les modificacions hauran de ser notificades al Registre en el
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termini màxim d’un mes a comptar des del dia següent en que es produeixin i es
procedirà a la inscripció de l’acte de conformitat amb el paràgraf anterior.
Si en el termini de quatre anys des de que es produeix el venciment dels
nomenaments de l’òrgan de govern, la renovació no s’inscriu al Registre, s’iniciarà
d’ofici el procediment per a declarar-la inactiva, sens perjudici que s’esmeni la dita
circumstància o que es liquidi l’entitat de la manera que sigui legalment procedent.
5. La denegació de la inscripció inicial o de modificacions posteriors s’haurà de
motivar convenientment i serà notificada a l’entitat sol·licitant que podrà interposar
els recursos que la normativa estableixi en cada cas.
6. Les entitats degudament inscrites podran sol·licitar de l’òrgan encarregat del
Registre l’expedició de certificat als efectes d’acreditar la seva inscripció al mateix.
7. L’ incompliment d’aquestes obligacions i dels requisits legals exigits en la
normativa reguladora de les entitats comportarà la impossibilitat de concórrer a la
convocatòria de subvencions.
Article 69. L’accés a les dades del registre municipal d’entitats.
1. Són dades públiques de les entitats inscrites en el Registre Municipal el nom i
denominació de l’entitat, el seu domicili social, la seva adreça electrònica, el mail
de l’entitat (si en disposen), el número d’inscripció en el registre i el seu objecte
social.
2. Per a l’accés a la resta de les dades que figuren en la inscripció, per persona
aliena als òrgan de govern de l’entitat, serà requisit imprescindible acreditar un
interès legítim.
3. No obstant això qualsevol informació sobre les dades del registre municipal
d’entitats restarà sotmesa al compliment de la legislació sobre protecció de dades
de caràcter personal.

DISPOSICIONS COMPLEMENTARIES
Disposicions Addicionals.
Primera.- A l’entrada en vigor del present reglament orgànic existeixen al municipi
de L’Hospitalet de Llobregat, de conformitat amb l’acord del Ple de 6 de febrer de
2002 els Districtes que es relacionen:
1) Districte I: Centre, Sant Josep i Sanfeliu: està integrat pels barris del CentreSant Josep i Sanfeliu.
2) Districte II: Collblanc- La Torrassa: està integrat pels barris de Collblanc i la
Torrassa.
3) Districte III: Santa Eulàlia: està integrat pel barri de Santa Eulàlia.
4) Districte IV: La Florida-Les Planes: està integrat pels barris de les Planes i la
Florida
5) Districte V: Pubilla Cases-Can Serra: està integrat pels barris de Pubilla Cases
i Can Serra.
6) Districte VI: Bellvitge- Gornal: està integrat pels barris de Bellvitge i el Gornal.
7) Districte VII: Gran Via-L’Hospitalet està integrat pel barri de Gran Via.
Segona.- Amb l’inici de la vigència del present reglament la nova divisió territorial
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del municipi de L’Hospitalet de Llobregat és la següent:
1) Districte I: Centre, Sant Josep i Sanfeliu: està integrat pels barris del CentreSant Josep i Sanfeliu.
2) Districte II: Collblanc-La Torrassa: està integrat pels barris de Collblanc i la
Torrassa.
3) Districte III: Santa Eulàlia-Gran Via: està integrat pels barris de Santa Eulàlia i
Gran Via.
4) Districte IV: La Florida-Les Planes: està integrat pels barris de les Planes i la
Florida
5) Districte V: Pubilla Cases-Can Serra: està integrat pels barris de Pubilla
Cases i Can Serra.
6) Districte VI: Bellvitge- Gornal: està integrat pels barris de Bellvitge i el Gornal.
Per acord del Ple es procedirà, abans de l’inici de la vigència del present
reglament a concretar les delimitacions territorials d’aquests Districtes i les
seccions electorals, sens perjudici del reconeixement a efectes de
desenvolupament econòmic de la ciutat d’altres divisions territorials de rellevància
a aquests efectes.
Tercera.- La divisió anterior es podrà modificar per acord del ple sense que la
mateixa tingui la naturalesa de modificació del present reglament orgànic.
Disposicions Transitòries
Primera.- A la data de constitució del Consell Social de la Ciutat, es produirà
l’extinció i la derogació de la normativa reguladora dels actuals òrgans de
participació següents:
• Consell Municipal del Comerç de L’Hospitalet. Reglament vigent aprovat
pel ple en sessió de 23 de febrer de 2010 publicat en el BOP de
23.11.2010.
• Consell de la Formació Professional de L’Hospitalet. Reglament vigent
aprovat pel ple en sessió de 28 d’octubre de 2008, publicat en el BOP de
13.01.2009.
• Consell Municipal de Sostenibilitat. Reglament vigent aprovat pel ple en
sessió de 4 de novembre de 2003, publicat en el BOP de 17.11.2003.
• Consell Municipal de Cooperació i sostenibilitat. Normativa interna
aprovada pel ple en sessió de 04 de maig de 1998.
Segona.- En el termini màxim de 2 mesos des de l’entrada en vigor d’aquest
Reglament s’iniciaran els procediments per a la constitució dels òrgans de
participació previstos en el present reglament.
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
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dies hàbils, previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Disposició derogatòria.
El present reglament deroga, amb efectes de la data d’inici de la seva vigència,
l’actual reglament de participació ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat publicat
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província núm. 149 de 22 de juny de 2000.”
SEGON.- Sotmetre el reglament a informació pública per termini de 45 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
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 DE LA INFORMACIÓ
CONTINGUDA A L’ARTICLE 207 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI
REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, REFERIDA A L’EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST D’AQUEST AJUNTAMENT I DELS MOVIMENTS
FINANCERS DE LA TRESORERIA DE LA MATEIXA PER OPERACIONS
PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES, AIXÍ COM DE LA
SITUACIÓ DELS FONS LÍQUIDS DE LA TRESORERIA, FINS A LA DATA
DE 30 DE JUNY DE 2012.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

VIST l'article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local,
aprovat per RDL 2/2004, de 05/03 (TRLRHL), pel que es disposa que la
Intervenció General de l'Ens local, per conducte de la Presidència, trametrà al
Ple de la mateixa informació sobre l'execució dels Pressupostos de
l'Ajuntament així com dels moviments financers de la Tresoreria per
operacions pressupostàries i no pressupostàries, i de la situació dels fons
líquids de la mateixa en els terminis que així ho estableixi el Ple de
l'Ajuntament.
VISTA la Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable d'aquesta
Administració, la qual depèn orgànicament i funcional de la Intervenció
General i que fou aprovada pel Plenari d'aquesta Administració en data
04/11/2003 i, dintre de la mateixa, les Regles 36 a 38, ambdues incloses, per
la que es regula la informació a subministrar al Ple d'aquest Ajuntament, en
base a allò que disposa l'article 207 de l'abans esmentat cos legal, en el que
s'estableixen els terminis en que s'ha de subministrar aquesta informació.
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
d’Hisenda i Recursos Generals,
ACORDA:
PRIMER. DONAR PER COMPLIMENTADES les Regles 36, 37 i 38 de la
Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable, aprovada pel Ple
d'aquesta Administració en data 04/11/2003, que desenvolupa allò que
disposa la Llei Reguladora de las Haciendas Locales, i recollit a l’article 207
del Text Refós de la Llei Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat per
RDL 2/2004, de 05/03, i la regla 105 i ss. de la Orden de 23/11/2004, per la
qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat, posant-se a
l'abast del Plenari d'aquesta Administració la informació que fa referència a
l’avanç de liquidació i a l'Estat d'execució del Pressupost d'aquesta
Administració i els moviments financers de la Tresoreria per operacions
pressupostàries i no pressupostàries, així com la situació dels seus fons
líquids a la data de 30/06/2012.
SEGON. LA INFORMACIÓ A QUÈ ES REFEREIX l'acord anterior serà
subministrada, de conformitat amb l'acord plenari de 3 de juliol de 1998, en
suport òptic, sens perjudici que a l'expedient que es tramita hi consti la
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documentació sobre suport paper.
TERCER. COMUNIQUI'S per mitjans informàtics (correu electrònic - Intranet)
el present Acord i els Estats que s'acompanyen al mateix als portaveus dels
partits i coalicions electorals que conformen el Plenari d'aquesta
Administració.

DICTAMEN 3.PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES
DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ARTICLE 5 DE LA
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE
29 DE DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS,
PERÍODE FINS A 30-06-2012.
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 la Llei 15/2010, de 6 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en
l’article 4.3 que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les
Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment
dels terminis establerts en la Llei pel compliment del pagament de les
obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i
quantia global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint el
termini.
Atès que l’article 5.4 de la Llei 15/2010, estableix que la Intervenció o l’òrgan
de l’ens local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a
l’informe regulat en l’article anterior, una relació de les factures o documents
justificatius respecte dels quals hagin transcorregut més de tres mesos des de
l’anotació al Registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents
expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor
l’absència de la tramitació dels mateixos.
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de
l’Ajuntament.
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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 assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer
municipal sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens
dependents, efectuat sobre la informació facilitada pels responsables dels
mateixos, d’acord amb el que disposa l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 6 de
juliol, així com de la incorporació al mateix de la relació de factures o
documents justificatius presentats pels contractistes, elaborada per la
Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de tres
mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 30 de juny de
2012.
SEGON. Remetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d’acord amb el previst en
l’article 4.4 de la Llei 15/2010, de 6 de juliol de 2010, l’infome emès per la
Tresoreria General.

PER DECLARAR LA NO SUBJECCIÓ A LA TAXA PER
DICTAMEN 4.LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DEL COMERÇ, LA INDÚSTRIA I LES
ACTIVITATS PROFESSIONALS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS,
APROVANT ELS PROJECTES DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 5 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Esplugas i Cañizares; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

VISTOS els escrits presentats per les societats que es relacionen a
continuació, en els quals adjunten els Projectes de gestió integral de residus, i,
sol·liciten que en base als esmentats projectes, es consideri la no subjecció a
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la Taxa per la Recollida d’Escombraries del comerç, la indústria i les activitats
professionals, per els locals i activitats següents:
1) AUTO DISTRIBUCIÓN SL, NIF B08215378, núm. de Registre general
d’entrada 33465 i data 11 de juliol de 2011, amb local situat a Rafael
Barradas, núm. 22-38 d’aquest municipi, on es realitza l’activitat, classificada a
l’epígraf de l’IAE 691.2, de reparació d’automòbils i bicicletes, amb una
superfície, segons consta per l’esmentat tribut de 14.806 m2.
2) REFERENCE LABORATORY SA, NIF A08514986, núm. de Registre
general d’entrada 56236 i data 30 de desembre de 2011, amb local situat a
Pablo Iglesias 57 PB 01 d’aquest municipi, on es realitza l’activitat,
classificada a l’epígraf de l’IAE 942.9, d’altres serveis sanitaris, amb una
superfície, segons consta per l’esmentat tribut de 18.614 m2.
3) URBS IUDEX ET CAUSIDICUS SA (URBICSA), NIF A63263388, núm. de
Registre general d’entrada 56336 i data 30 de desembre de 2011, amb local
situat a Av. del Carrilet 3 11 B d’aquest municipi, on es realitza l’activitat de
local afecte, amb una superfície, segons consta per l’esmentat tribut de 492
m2.
VISTOS els informes favorables emesos pel Cap de Servei de Neteja i Zones
Verdes en relació als Projectes de gestió integral dels residus que han
presentat els interessats i que s’adjunten al present l’expedient.
VIST que el Cap de Servei de Neteja i Zones Verdes també informa que
l’Ajuntament no realitza la recollida de residus als locals i activitats
assenyalades d’aquestes empreses i que, durant l’any 2012, l’esmentada
recollida de residus, segons certificats dels gestors de residus aportats pels
interessats, es realitza d’acord amb la normativa vigent.
VIST que per tal de garantir en el futur la correcta aplicació del Projecte de
gestió integral de residus, és necessari que el productor dels residus aporti
durant el més de desembre anterior a cada any al que es demana la
consideració de no subjecció a la taxa, la següent documentació:
-

Declaració, sota la seva responsabilitat, que té contractada la
recollida de tots els residus que produeix amb un gestor de
residus autoritzat.

-

Certificat dels gestors de residus conforme presten el servei de
recollida de residus.
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VIST l’article 54 del Text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, on, entre d’altres,
s’estableix que la persona titular d’una activitat comercial entregarà els residus
que generi a una persona gestora autoritzada, o bé s’acollirà al sistema de
recollida i gestió de l’Ens local competent.
ATÈS que, en virtut de l’article 2, apartat 4, de l’Ordenança Fiscal Municipal
que regula la Taxa per la recollida d’escombraries del comerç, la indústria i les
activitats professionals, declaració de no subjecció i el projecte de gestió
haurà de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament i tindrà efectes en l’exercici
següent a la data de la sol·licitud.
VIST l’informe emès per la lletrada de l’Òrgan de Gestió Tributària, amb el
vistiplau del Director de l’Òrgan de Gestió Tributària.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, en ús de les competències delegades per l’acord Setè,
apartat 2 del Decret núm. 9385/2011, de 12 de desembre (publicat al BOP de
Barcelona en data 28 de desembre de 2011), i, amb el dictamen previ de la
Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
Primer.- DECLARAR a les empreses relacionades a continuació NO
SUBJECTES a la Taxa per la Recollida d’Escombraries del comerç, la
indústria i les activitats professionals, per els locals i activitats esmentades,
amb efectes 1 de Gener de 2012, APROVANT els Projectes de Gestió integral
de residus de les mateixes, informats favorablement per el Cap de Servei de
Neteja i Zones Verdes:
1) AUTO DISTRIBUCIÓN SL, NIF B08215378, núm. de Registre general
d’entrada 33465 i data 11 de juliol de 2011, amb local situat a Rafael
Barradas, núm. 22 BS 01 d’aquest municipi, on es realitza l’activitat,
classificada a l’epígraf de l’IAE 691.2, de reparació d’automòbils i bicicletes,
amb una superfície, segons consta per l’esmentat tribut de 14.806 m2.
2) REFERENCE LABORATORY SA, NIF A08514986, núm. de Registre
general d’entrada 56236 i data 30 de desembre de 2011, amb local situat a
Pablo Iglesias 57 PB 01 d’aquest municipi, on es realitza l’activitat,
classificada a l’epígraf de l’IAE 942.9, d’altres serveis sanitaris, amb una
superfície, segons consta per l’esmentat tribut de 18.614 m2.
3) URBS IUDEX ET CAUSIDICUS SA (URBICSA), NIF A63263388, núm. de
Registre general d’entrada 56336 i data 30 de desembre de 2011, amb local
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situat a Av. del Carrilet 3 11 B d’aquest municipi, on es realitza l’activitat de
local afecte, amb una superfície, segons consta per l’esmentat tribut de 492
m2.
Segon.- REQUERIR a les empreses esmentades a l’acord PRIMER, com a
productores de residus, l’aportació, durant el mes de desembre de l’any
anterior a la consideració de no subjecció a la Taxa, la documentació següent:
•
•

Declaració, sota la seva responsabilitat, que té contractada la recollida
de tots els residus que produeix amb un gestor de residus autoritzat.
Certificat dels gestors de residus conforme presten el servei de
recollida de residus.

Tercer.- TRASLLADAR aquests acords a les empreses assenyalades a
l’acord PRIMER, al director de l’Òrgan de Gestió Tributària, a la directora de
Serveis d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, al cap de Servei de Neteja i
Zones Verdes, a la Intervenció General i a la Tresoreria municipal.

DICTAMEN 5.PER
A
L’APROVACIÓ
DE
L’ADHESIÓ
DE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT AL PROTOCOL
GENERAL DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; 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 d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 1 vot d’abstenció del representant de PxC, Sr.
Ordóñez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 31 de
maig de 2012, ha aprovat el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, com a
instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació
local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té
com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les
actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla de referència.
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ATÈS que en el Protocol general, publicat en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona en data 8 de juny de 2012, es preveu, en la seva clàusula
setzena, l’adhesió prèvia com a requisit indispensable per a la concertació
d’ajuts i la realització de les actuacions derivades del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, i a tal efecte preveu que la Diputació de Barcelona,
aprovarà unes instruccions per a l’adhesió que concretaran el seu
procediment i efectes.
ATÈS que en data 8 de juny de 2012, mitjançant Resolució del Diputat
Delegat per a la Cooperació Local, s’han aprovat les Instruccions d’Adhesió al
Protocol General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, la qual ha
estat publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 18
de juny de 2012.
VISTA la Provisió de la Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, de data 25 de juny de 2012, en la que es proposa que s’elevi al Ple,
previ dictamen de la Comissió Informativa de Presidència i Economia,
l’adhesió de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat al Protocol general del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona.
VIST que, mitjançant l’esmentat protocol general del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, la Diputació de Barcelona posa a disposició dels seus
destinataris, recursos tècnics, econòmics i materials a través dels quatre
àmbits d’actuació en què es canalitzaran les necessitats manifestades pels
governs locals que s’adhereixin: - garantia de la prestació adequada de
serveis públics locals; - manteniments d’equipaments i d’infraestructures; reforçament de la solvència de les finances locals; i, - creació d’equipaments i
infraestructures.
ATÈS que els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, preveu la possibilitat de la formalització de convenis de
col·laboració i cooperació entre els ens locals i regula l’objecte i el règim
jurídic dels mateixos.
VIST l’informe jurídic emès per l’assessoria jurídica d’aquest ajuntament en
data 26 de juny de 2012, i la resta de la documentació que obra a l’expedient.
ATÈS l’article 123, apartat 1. f) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, que determina la competència d’aprovació dels
acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals al Ple.
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El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència i Economia,
ACORDA:
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i de
les societats mercantils de capital integrament municipal, La Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals S.A. i L’H 2010 Societat Privada Municipal S.A.
(Societat en liquidació), al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015” aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada
el 31 de maig i publicada al BOPB en data 8 de juny de 2012.
SEGON.- COMPROMETRE’S a donar compliment a les obligacions i a les
pautes formals establerts en el referit Protocol general del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, acceptant integrament les clàusules del referit
Protocol.
TERCER.- FACULTAR a la Tinent d’Alcaldia ,titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, per a la signatura de l’esmentat protocol, i perquè adopti
tots els actes administratius, de tràmit o definitius que calguin per a l’execució
del present acord, i així com, per a la signatura dels documents que es derivin
dels anteriors acords.
QUART.- TRASLLADAR els anteriors acords a la Diputació de Barcelona, a la
Gerència Municipal, a la Direcció de Serveis d’Hisenda i Recursos Generals, a
la Secretaria General i a la Intervenció General.

PER A L’APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE
DICTAMEN 6.CREDITS 96-98-113 I 121 DEL PRESSUPOST 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 9 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas i Cañizares; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Sr.
Ordóñez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2012, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2011.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de crèdit extraordinari, de suplement de
crèdit i de transferència de crèdits d’acord amb el que es preveu als articles
177, 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que
disposa l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a
l’exercici 2012, que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb
el que estableix l’article 123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit del pressupost de
l’ajuntament per a 2012, corresponent als expedients 96, 98, 113 i 121, en les
modalitats de crèdit extraordinari, de suplement de crèdit i transferència de
crèdits, d’acord amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :

ESTAT D'INGRESSOS

CRÈDIT
INICIAL

Cap 4 - Transferencies corrents

67.764.820,00

4.285.873,61

25.964,11 72.076.657,72

Cap 9 - Passius financers

13.330.000,00
81.094.820,00

0,00
4.285.873,61

660.856,71 13.990.856,71
686.820,82 86.067.514,43

TOTAL INGRESSOS
ESTAT DE DESPESES

CRÈDIT
INICIAL

Cap 2 - Despeses corrents, bens
i serveis
69.804.952,00
Cap 3- Despeses financeres

MODIFICACIONS MODIFICACIÓ
ANTERIORS
ACTUAL

MODIFICACIONS MODIFICACIÓ
ANTERIORS
ACTUAL
2.180.148,38

CRÈDIT
DEFINITIU

CRÈDIT
DEFINITIU

-11.520,00 71.973.580,38

6.400.000,00

-23.543,00

Cap 4 - Transferències corrents 22.037.868,00

2.989.485,12

11.520,00 25.038.873,12

Cap 8 - Actius financers

36.904,00
5.182.994,50

660.856,71
697.760,71
686.820,82 104.112.635,32

TOTAL DESPESES

0,00
98.242.820,00

25.964,11

6.402.421,11
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SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que
s’hagin produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en
compliment del que disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la
Intervenció general (servei de comptabilitat).

COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC

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

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna intervenció prèvia? Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa, per explicar els dictàmens 7 i 8. Bé, el dictamen
número 7 amb el qual portem l’aprovació inicial de la modificació del Pla
General Metropolità i el Conveni signat amb IKEA per part d’aquest
Ajuntament, per a l’ampliació d’aquest recinte comercial.
Bé, com sabem, com vam explicar en el seu moment també als portaveus, en
què consistia, diguéssim, tant el que era la modificació del Pla General, com el
conveni, fer tres pinzellades. El que fem és amb un terreny de propietat
municipal, en el centre direccional a Bellvitge, fem un trasllat de sostre
edificable a la parcel·la que ja és propietat d’IKEA, que està dintre dels seus
llindars i que la voluntat d’aquest centre comercial, d’aquesta botiga d’IKEA,
és ampliar la botiga. Ells tenen la disposició al seu sòl, no tenen sostre
disponible, nosaltres sí que tenim aquest sostre, com Ajuntament, en el centre
direccional i el que fem és un conveni on el que fem és, sense modificar el
conjunt del sostre edificable del conjunt discontinu d’aquesta peça, traslladarlo allà perquè puguin ampliar la botiga. És una ampliació de 6.600 m2, que
segons les ràtios, diguéssim, o els estàndards establerts en els àmbits d’usos
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comercials, suposa o portaria associats, això no vol dir que sigui mimètic ni
que sigui científic, un increment de 77 llocs de treball.
Bé, més enllà del fet puntual, jo crec que el què voldria destacar en aquest
punt de l’Ordre del Dia, és, diguéssim, una història, una història d’èxit en el
desenvolupament de la Gran Via, la Plaça Europa i el Districte Econòmic.
Crec que, en el seu moment, tant aquest centre comercial IKEA com el centre
comercial Gran Via, del qual, si no passa res, en un parell o tres de Plens
portarem un dictamen similar al que portem avui, pel fa referència en aquell
centre comercial, el que volem és posar en èmfasi el que es deia, la història
d’èxit que ha suposat el desenvolupament de la Gran Via, la Plaça Europa i el
Districte Econòmic.
En uns moments de dificultat, com els actuals, crec que és molt ressenyable
que aquestes botigues, que aquestes activitats comercials, vulguin ampliar,
vulguin créixer, perquè això significa, com a mínim, un parell de coses, una
que els hi va bé, perquè si no els hi anés bé, evidentment, no creixerien, i
segon, que l’aposta que, en el seu moment, ells van fer, quan no tothom hi
creia en aquell projecte de desenvolupament de la Gran Via, ells hi van creu,
els ha funcionat bé, i això significa que hores d’ara, en moments de dificultat
arreu del país, aquests centres funcionen, funcionen bé, tenen voluntat de
créixer i que l’activitat econòmica es desenvolupa a la nostra ciutat.
Una activitat econòmica que, a més a més, acaba revertint en la ciutat,
pensem que més enllà del traspàs d’aquest sostre o de les llicències que en el
seu moment, de manera puntual, s’hagin de donar per les obres, pensem que
a partir del dia següent que aquesta botiga sigui oberta, el diferencial,
diguéssim, el que se suposa que li costa a l’Ajuntament de major serveis per
desenvolupar en aquella zona, respecte dels impostos que ha de pagar
aquella botiga, com a mínim en el termes que els impostos els coneixem avui,
d’aquí dos anys o dos anys i mig quan estigui no sabem quins seran, això ens
dóna un saldo positiu per a l’Ajuntament de 13.000 euros per any. Per tant, de
manera sostinguda, això significa que aquesta activitat comercial ens permet,
com hem fet a llarg d’aquest anys, redistribuir els ingressos que la zona sud
de la ciutat ens està donant en aquest desenvolupament, per poder invertir-los
fonamental en la zona nord, que té dificultats per generar aquests recursos i
que els necessita d’una manera molt més important.
I el dictamen número 8 és un dictamen on portem l’aprovació provisional del
Pla especial de magatzems de residus, el que popularment coneixem com
“chatarrerías”, perquè ens entenguem. El què hem fet en aquesta modificació
dels usos o de les possibilitats d’instal·lació d’aquest tipus d’establiments, és
modificar un fet que es dóna en el planejament, no només de l’Hospitalet si no
en el conjunt metropolità. Aquests tipus d’establiments tenen la possibilitat o
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no tenen cap tipus de limitació en quan a la seva instal·lació, en qualsevol
tipus de qualificació urbanística, és a dir, una “chatarrería” es pot instal·lar en
qualsevol lloc, perquè ens entenguem.
Llavors, nosaltres que hem fet, fa un any, vam veure que hi havia un
creixement de demandes de llicències d’aquests tipus d’establiments, en llocs
residencials de la ciutat, és a dir, de manera que coexistien físicament, porta
amb porta, amb vivendes, que això ens generava, fonamentalment, dos tipus
de problemes. Per una banda, un problema de convivència quant a la pròpia
activitat en les vivendes de soroll i de, diguéssim, tràfec de gent, amunt i avall,
descarregant els seus materials per donar-los al magatzem, i un problema que
també acabava generant problemes de convivència en els torns del sòl
residencial, com era tot el tema de brutícia que genera al voltant d’aquestes
activitats.
Per tant, vam fer, vam decretar una suspensió de llicències durant un any, per
poder desenvolupar aquest Pla especial, i el que avui portem a l’aprovació
inicial és aquest Pla especial que el que fa, bàsicament, és limitar la
possibilitat d’instal·lació d’aquest tipus de magatzems en sòl qualificat com a
sòl industrial, i que, més a més, no estigui llindant, és a dir, no estigui tocant ni
horitzontal, ni verticalment, amb habitatges. El que volem, amb això,
evidentment, estem parlant d’una activitat absolutament lícita, absolutament
legal i, per tant, el que no podem fer és prohibir aquesta activitat a la ciutat, no
és la nostra intenció, no és la nostra voluntat, però sí, diguéssim, facilitar la
seva convivència amb el conjunt de la ciutat.
Nosaltres, com saben vostès, tenim una ciutat densa i, per tant, tot el que
passa, ens passa molt a prop. Amb aquesta reglamentació el que fem és
establir que aquests magatzems de residus, que aquestes “chatarrerias”,
vagin a sòl industrial i que no estiguin a tocar de vivendes. Això el que ens
dóna, també és que en les activitats preexistents, és a dir, aquelles
“chatarrerias” que a dia d’avui ja existeixen i es troben en zona residencial,
queden el que es diu, afectades i no podran realitzar ni ampliacions, ni
modificacions substancials de la seva activitat, en aquest sòl. Si així ho
volguéssim, haurien de traslladar-se en el sòl industrial.
Esperem que la nostra voluntat, a més a mes, és amb aquelles que ja estan
instal·lades, però està en sòl residencial, poder mirrar d’arribar a algun tipus
d’acord, de manera i forma que, en un temps prudencial i sempre en funció i
respectant, evidentment, les inversions que s’hagin pogut fer en els diferents
locals, que, mica en mica, aquestes instal·lacions que avui estan a tocar de
vivendes, acabin traslladant-se a sòl industrial i, per tant, generant les
mínimes molèsties possibles en el conjunt de veïns i veïnes.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament dels grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, el grupo municipal de Plataforma per Catalunya votará en contra del
punto número 7, nos abstendremos del punto número 8, votaremos a favor del
punto número 9 y nos abstendremos del número 10. Y vamos a hacer la
explicación del voto del punto número 7, en lo que se refiere a la ampliación
de lKEA.
Obviamente el grupo de Plataforma per Catalunya, como siempre ha
defendido el comercio pequeño y tradicional, nos tenemos que oponer ya que
el modelo IKEA no es, precisamente, el modelo que nosotros apoyamos de
comercio. No apoyamos el gran capitalismo internacionalista, no apoyamos
los modelos esclavistas, como es el de IKEA. Y aún menos cuando, desde
hace poco, hemos visto que están saliendo artículos, por ejemplo, como saca
un periodista en unos de los diarios más leídos en Alemania, al revisar
documentos desclasificados de la antigua “Stasi”, que es la policía política de
la antigua Alemania comunista, en los que se cree que la compañía sueca
había suscrito acuerdos con autoridades de la extinta Alemania comunista
para producir sus artículos. Lo que despierta la atención de esta noticia no es
precisamente que hagan un acuerdo con este tipo de países, sino que se
sospecha que IKEA, empleó prisioneros de la extinta Alemania comunista y
por carambola a cubanos, prisioneros políticos también, para producir.
Esta compañía sueca ya tiene su historia y ha sido acusada de evadir
impuestos, de secretismo en la identificación de los directivos de las empresas
y, en estos momentos, el comité de trabajadores de su filial en Francia,
denunció a la compañía por espionaje a sus trabajadores y clientes. Por tanto,
como se demuestra, una vez más, no hay nada más parecido a un comunista
que un capitalista feroz y viceversa. Por tanto, como el modelo de IKEA no es
el modelo tradicional defendido por Plataforma per Catalunya, votamos en
contra.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Votarem favorablement els dictàmens i, en tot cas, pel
que fa al dictamen número 10, doncs mostrar la satisfacció d’aquest grup
municipal, i com a regidor d’educació, en el sentit de que la Comissió del
nomenclator, doncs ha decidit recollir una de les propostes del consell de nois
i noies que va treballar al llarg del curs passat, doncs va formular la proposta
de nomenar una de les places, una de les noves places de la nostra ciutat, al
barri de Santa Eulàlia, i dedicar-li el nom a la plaça de la UNICEF i, per tant,
satisfets pel treball d’aquests nois i noies, d’aquests 130 nois i noies que
formen part d’aquest consell de participació a la ciutat, que actua com una
veritable escola de ciutadania i de democràcia per als més petits de la ciutat.
Gràcies.

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

SR. MONRÓS
El grup municipal de Convergència i Unió respecte del punt 8;9 i 10 votarem a
favor i respecte del 7 ens abstindrem i explicaré aquesta abstenció. Tot i que
no em sembla malament la possible ampliació d’IKEA, a nosaltres, des d’un
punt de vista del comerç de proximitat, ens fa por l’afectació que pugui tenir
aquest tema, i per això, això ens dóna aquesta abstenció, més enllà de
valorar, com ha dit el Sr. Belver, els possibles ingressos de més que pugui
tenir aquest Ajuntament, que no són menyspreables, però que també hem de
tenir en compte que el comerç de proximitat estat molt afectat, i moltes
vegades aquestes possibles ampliacions de grans superfícies entren en una
total consonància, i en el qual el comerç de proximitat hi pot perdre molt i, per
tant, això estarem estudiant més en profunditat aquest tema.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Juan Carlos del Río

SR. DEL RIO
Sí, abstenció al dictamen 7 i 8 i a favor del 9 i 10.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, per una banda, el que deia Sr. Monrós és
cert, que sempre podem tenir la temptació de dir, escolta qualsevol tipus de
comerç o gran comerç o gran superfície, pot tenir una afectació en negatiu en
el comerç tradicional. Nosaltres creiem, i així ho vam fer en el seu moment,
nosaltres mai hem optat per tirar pel dret i anar a la màxima amb els temes de
les grans superfícies, de fet, del que és el conjunt de l’àrea metropolitana,
pràcticament som dels ajuntament que menys metres quadrats de gran
superfície per ciutadà en tenim, molt per sota de les nostres ciutats,
diguéssim, veïnes, Barcelona o Cornellà, per posar dos exemples que tenim a
banda i banda i, per tant, diguéssim, aquesta no ha estat, no és una aposta de
l’Ajuntament de tirar aquí pel dret, però sí que entenem que dos centres o dos
botigues que tenim a la nostra ciutat ja consolidades, que el que fan és una
ampliació perquè el negoci va bé, no crec que això tingui una afectació en
negatiu en el comerç tradicional de la ciutat. De totes maneres, em fa l’efecte i
suposo que durant el Pe més endavant ho veurem, em fa l’efecte que, en
aquest cas i en aquest moment, això no serà el que més afectarà al petit
comerç, em sembla, que malauradament tant de bo, la única afectació que
tingués el petit comerç sigui aquesta, i en aquest moments, em sembla que no
serà ni de bon tros aquesta.
Respecte del que deia el Sr. Ordóñez, suposo que ho deu tenir molt clar, tot el
que ha dit, perquè com les actes públiques, si els senyors d’IKEA recullen
l’acta, no sé, però bé, això ja ho decidiran els senyors d’IKEA. Des que la
botiga està oberta a la nostra ciutat, evidentment, cap d’aquestes pràctiques,
que nosaltres sapiguem, s’han produït, ni molt menys, a la nostra ciutat, tot el
contrari, ha estat un centre comercial, una botiga que sempre que s’ha
demanat col·laboració per determinades activitats de la ciutat, sempre s’ha
mostrat disposada a col·laborar en la mida de les seves possibilitats. Per tant,
nosaltres satisfets que IKEA sigui a la ciutat, satisfets que els hi vagi bé i que
la botiga, segons diuen ells, d’Espanya és la que millor els hi funciona i, per
tant, nosaltres estarem encantats que els hi continuï anant bé i que continuïn
podem fer aportacions a activitats i a qüestions socials, que també ho fan, a la
nostra ciutat. Respecte de tot el que vostè comentava, ells sabran, vostès
sabran, i ja decidiran els senyors d’IKEA què han de fer.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, Sr. Belver, obviamente, lógicamente las fábricas donde se producen
este tipo de modelos que nosotros criticamos, obviamente no van a estar en
Hospitalet, por tanto, lógicamente la relación con el Ayuntamiento será lo
buena o lo fluida que tenga que ser. Evidentemente, donde suelen tener estas
fábricas es en países del tercer mundo, donde se explota a la gente, no en
Hospitalet, por tanto, es lógico que desde el Ayuntamiento no se puedan tener
quejas, ya que las quejas seguramente las tendrán los ciudadanos de esos
países, no los de Hospitalet. Y repito, como no es el modelo de comercio que
nosotros defendemos, que cojan las actas que quieran coger.

SRA. ALCALDESSA
Bé sobre, si em permeten, afegir una qüestió sobre el tema d’IKEA i el model
de comerç de la ciutat, crec que si hi ha una ciutat amb un fort comerç de
proximitat és la ciutat de l’Hospitalet, amb diferents eixos comercials
importants i amb un recolzament evident per part de l’Administració i per part
de l’Ajuntament, i només hem de veure les accions conjuntes que realitzem al
llarg de l’any, però també és cert que aquesta realitat és una realitat en la que
estem en una àrea metropolitana, en la qual vivim, doncs més de quatre
milions d’habitants i que, evidentment, necessitem tots d’anar a comprar a les
botigues de proximitat, però també existeixen els grans centres comercials. I
aquesta era una ciutat, fins fa uns anys, doncs que tenia un dèficit en aquest
sentit, i que els ciutadans de l’Hospitalet, havien de sortir de l’Hospitalet per
anar a comprar a una gran superfície comercial. Difícilment els ciutadans de
l’entorn venien a l’Hospitalet a fer les seves compres i això produïa un fet que
era que els ciutadans i les ciutadanes de l’Hospitalet, havien de sortir de la
nostra ciutat per fer les compres als grans centres comercials.
Crec que, bé, les notícies es poden agafar en positiu o en negatiu, jo crec que
aquesta, l’aprovació del dictamen que avui portem a aprovació, és una bona
noticia, és una bona notícia per a la ciutat. L’ampliació d’IKEA representa més
llocs de treball i representa més ingressos i generació d’activitat econòmica a
la ciutat, es crearan, ho deia el Tinent d’Alcalde, 77 llocs de treball, això
significa una millora per a 77 persones de la nostra ciutat, també un ingrés per
a les arques municipals, 8,5 milions d’euros per la venda dels aprofitaments
del sostre comercial, ingressos que, a més a més, s’afegiran als que es
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produiran en el moment de les obres, quan es faci l’ampliació, i d’una forma
reiterada i permanent, també ingressos a través dels impostos d’IBI, d’IAE,
etc.
Tot això, des del Govern municipal, ho veiem com una gran noticia, com una
bona noticia, que, a més a més, serà incrementada per una noticia que es
produirà a finals d’enguany, es produirà també l’ampliació del centre comercial
de Gran Via II, per tant, també increment de llocs de treball a la nostra ciutat,
increment d’activitat econòmica, increment d’impostos municipals i el que sí
que m’agradaria destacar, és que aquests llocs de treballs que s’estaran
produint a la nostra ciutat, hi ha un compromís i això s’està treballant
conjuntament amb els centres comercials i a l’Àrea de Promoció Econòmica,
perquè siguin destinats a persones, prioritàriament, de la nostra ciutat.
I això s’estava produint, de fet, en aquests moments, hi ha un acord, a través
de l’Àrea de Promoció Econòmica, amb més de 200 empreses, durant l’any
2011 es van aconseguir acords amb aquestes empreses, més de 500
persones han fet, doncs un procés de formació i de treball en aquestes
empreses, i un bon grapat d’aquestes persones han estat contractades i han
obtingut feina en les empreses de la ciutat. Per tant, en moments difícils, són
moments complicats, crec que aquestes són bones notícies, notícies que, en
definitiva, aporten economia, aporten recursos, aporten diners a les arques
municipals, que, evidentment, es destinaran a la ciutat de l’Hospitalet i als
seus ciutadans. Per tant, aquestes notícies que, en tot cas, alguns veuen com
a negatives, per al Govern, insistim, és una bona noticia, com va ser una bona
notícia, en el seu moment, la plaça Europa, que molts grups municipals van
veure com a negativa, i que, en aquests moments, tothom valora d’una forma
molt positiva.
Sra. Secretària, passem a la següent Comissió.

ESPAI PÚBLIC URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 7.PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PGM A L’ÀMBIT DISCONTINU FORMAT PER LA
PARCEL·LA IKEA AL DISTRICTE ECONÒMIC GRANVIA I PER LA
PARCEL·LA MUNICIPAL DEL COMPLEX DIRECCIONAL DE BELLVITGE I
APROVACIÓ DEL CONVENI QUE S’ACOMPANYA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
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Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 9 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 1 vot en contra del
representant de PxC, Sr. Ordóñez; 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; i article 114.2 k) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local a Catalunya. Adoptant-se els acords que figuren en
la seva part dispositiva:

Atès que l’Agència
Modificació puntual
situada al districte
parcel·la municipal
d’aquesta ciutat.

de Desenvolupament Urbà ha redactat projecte per a la
de PGM a l’àmbit discontinu format per la parcel·la Ikea,
econòmic Granvia de l’Hospitalet de Llobregat i per la
situada a l’àmbit del Complex Direccional de Bellvitge,

Atès que la present Modificació puntual de PGM té per objecte el trasllat d’una
part de l’edificabilitat comercial disponible de la parcel·la propietat municipal,
situada a l’àmbit del Complex Direccional de Bellvitge, a la parcel·la propietat
d’Ikea Ibérica SA, situada al districte econòmic de la Granvia de l’Hospitalet,
per tal de possibilitar l’ampliació de l’equipament comercial Ikea.
Vista la minuta de Conveni Urbanístic que s’incorpora al document de la
Modificació puntual de PGM, suara esmentat, conforme disposa l’article 104
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost i 26.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, Decret 305/2006,
del 18 de juliol.
Vist l’informe de valoració emès pels economistes Mur & Clusa, en virtut de
l’encàrrec professional efectuat per aquest Ajuntament, per a la valoració de la
compensació econòmica derivada de l’actuació urbanística proposada.
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Territorial de l’àmbit Metropolità
de Barcelona, adoptada en sessió 4 de juny de 2012, d’acord amb la petició
adoptada per la Junta de Govern Local en sessió de data 27 de març de 2012,
relativa a la prescripció establerta a l’article 99.2.a) del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, en redacció
donada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.
Vistos els informes favorables emesos pels serveis tècnics i jurídics de
l’Agència de Desenvolupament Urbà.
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Vistos els articles 96, 85.3, i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i article 104 de
la Llei Urbanística i article 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, del
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Atès que la competència per l’adopció dels acords recau en el Ple Municipal,
conforme disposa l’article 123.1i) de la Llei Reguladora de les Bases i del
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 INICIALMENT, amb el “quòrum” de la majoria absoluta
legal, que prescriu l’article 123.2 de la Llei de Bases i de Règim Jurídic Local,
la Modificació Puntual de Pla General Metropolità a l’àmbit discontinu format
per la parcel·la Ikea, situada al districte econòmic Granvia de l’Hospitalet de
Llobregat i per la parcel·la municipal situada a l’àmbit del Complex Direccional
de Bellvitge, d’aquesta ciutat, que incorpora el Conveni Urbanístic entre
l’Ajuntament i l’empresa Ikea Ibérica SA., i que transcrit és del següent tenor
literal:

Convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat y la
sociedad mercantil Ikea Ibérica, S.A.
En la ciudad de l’Hospitalet de Llobregat, a [ ] de [ ] de dos mil doce
Reunidos
De una parte,
De otra parte,
Intervienen
............., en nombre y representación del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat
(en adelante, “Ayuntamiento”), en uso de las facultades que le otorga la legislación de
régimen local.
............ y ..........., ambos en nombre y en representación de la sociedad mercantil
“IKEA IBÉRICA, SA Sociedad Uniepersonal” (en adelante, “IKEA”), con Número de
Identificación Fiscal A-28812618. La representación en la que actúan los Sres. ( ) les
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proviene de las siguientes escrituras públicas de poder (de las que se acompanya
copia como Anexo 1) otorgadas a su favor por el Órgano de Administración de IKEA:

-

En cuanto al Sr. [ ].
En cuanto al Sr. [ ].

Las partes tienen y se reconocen, en la representación en que respectivamente
intervienen, plena capacidad legal para el otorgamiento de este Convenio Urbanístico
y, a tal efecto,
Manifiestan
I.

Que IKEA es propietaria de un establecimiento comercial de venta de
muebles y equipamiento del hogar situado en la Avenida de la Granvia núm
115, en el denominado Distrito Económico Granvia-l’Hospitalet de la ciudad de
l’Hospitalet de Llobregat (del que forma parte el antiguo Polígono Pedrosa).
Del establecimiento y la finca en que se ubica son destacables las siguientes
características:
-

Finca: inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 de l’Hospitalet
de Llobregat, al tomo 1548, libro 55, sección 7ª, folio 222, finca 1.709,
inscripción 1ª (en adelante, “Finca 1.709”). Superficie de parcela:
34.493,21 m2. (Se adjunta como Documento nº 1 Nota Simple
Informativa parcela IKEA)

-

Principales parámetros urbanísticos vigentes: clave C comercial, techo
total sobre rasante: 29.631,09 m2t, de los cuales 26.631,09 m2t
admiten el uso comercial, ocupación máxima: 20.993,38 m2. Todo ello
según resulta del planeamiento en vigor constituido por la Modificación
del Plan General Metropolitano de Barcelona (en adelante PGM),
aprobada definitivamente en fecha 18 de diciembre de 2007, y la
Modificación Puntual del Plan Parcial del Polígono Pedrosa de
l’Hospitalet de Llobregat, para la implantación de un edificio comercial,
aprobada definitivamente por la Comisión de Urbanismo de Barcelona
en sesión de 19 de septiembre de 2001.

En adelante la finca será referida como “Parcela IKEA”.
II.

Que IKEA ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento su necesidad de
ampliar en 6.600 m2 de techo, sobre rasante, su actual establecimiento
comercial para adaptarlo a los estándares de la Compañía fijados a nivel
internacional y requeridos por necesidades específicas originadas por la
dimensión de su mercado actual.

III.

Que, a su vez, el Ayuntamiento ha informado a IKEA sobre la disponibilidad
de techo comercial de titularidad municipal en el Complejo Direccional de
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Bellvitge, pendiente de ser ejecutado, y le ha propuesto una operación
urbanística consistente en trasladar dicho techo comercial a la Parcela IKEA,
a fin de atender las necesidades de ampliación de su establecimiento
comercial.
En concreto, el Ayuntamiento es propietario de la siguiente finca:
-

Finca: inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 de l’Hospitalet
de Llobregat, al tomo 1854, libro 226, sección 6ª, finca 10.216.
Superficie de parcela: 28.890,20 m2. (Se adjunta como Documento nº
2 Nota Simple Informativa de la parcela de titularidad municipal)

-

Principales parámetros urbanísticos vigentes: clave 18 (subclave 19
comercial) de la Revisión del Planeamiento Urbanístico vigente en el
Sector Bellvitge, aprobado definitivamente por la Corporación
Metropolitana de Barcelona en fecha 11 de mayo de 1.977 como
Complejo Direccional de Bellvitge, techo máximo sobre rasante:
33.965 m2t.

En adelante referida como “Parcela municipal”.
IV.

Que la operación urbanística referida es de interés del Ayuntamiento porque
permite reubicar un techo comercial, no ejecutado, del Complejo Direccional
de Bellvitge en un mejor emplazamiento a la vez que permite el crecimiento y
consolidación de IKEA en l’Hospitalet de Llobregat, con los beneficios que ello
conlleva para el municipio en generación de actividad económica.
Igualmente, la operación urbanística referida es de interés de IKEA porque le
permite desarrollar su proyecto de ampliación del establecimiento comercial y
mantenerlo al nivel de competitividad exigido por la Compañía.
Tal ampliación permitirá una mayor y mejor racionalización de la zona
comercial del Distrito Económico Granvia-l’Hospitalet con el consiguiente
beneficio para la ciudad de l’Hospitalet por la mayor posible generación de
riqueza e inversión, por lo que la ampliación del establecimiento de IKEA es
de interés general para la ciudad por el incremento de los múltiples efectos
positivos que ya genera, tanto desde la perspectiva estrictamente comercial
como de su desarrollo económico, y redundará obviamente en beneficio de
ambos. Los intereses públicos y privados concurrentes se explicitan en detalle
en el informe aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en
fecha 27 de marzo de 2012 y constatado por acuerdo de la Comisión de
Urbanismo del ámbito Metropolitano de Barcelona en fecha 4 de junio de 2012
y en la Memoria de la Modificación Puntual del Plan General Metropolitano, en
adelante MPPGM, que se tramita simultáneamente a este Convenio. (Se
adjunta como Documento nº 3 Borrador de la MPPGM)

V.

En atención al interés manifestado por el Ayuntamiento de l’Hospitalet de
Llobregat en cuanto puede suponer una mejora medioambiental y de
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eficiencia energética, IKEA analizará la viabilidad y rentabilidad de implantar,
para la nueva zona de su establecimiento que se construya como
consecuencia de la ampliación, el sistema de red de calor y frío gestionado
por la empresa Ecoenergies empresa mixta adjudicataria del concurso
público para la implantación de dicho servicio. Este análisis será realizado por
IKEA de forma simultánea a la redacción y ejecución del proyecto de
edificación de la ampliación de su establecimiento, una vez sea firme en vía
administrativa la aprobación definitiva de la MPPGM prevista en este
Convenio.
Así mismo, estudiará la viabilidad de implantar dicho sistema para toda la
tienda, para el momento en que por la obsolescencia de los equipos
existentes deba proceder a renovar la instalación.
Que, por lo expuesto, estando ambas Partes interesadas en la ejecución de la
operación referida, en la representación que ostentan manifiestan su voluntad de
suscribir el presente Convenio Urbanístico con sujeción a las siguientes:
Cláusulas
Primera.- Objeto del Convenio
El objeto de este Convenio es la concreción de las obligaciones y compromisos que
el Ayuntamiento e IKEA asumen para la ejecución, en las parcelas de su respectiva
propiedad referidas, de los objetivos descritos en los Manifiestan del presente
Convenio Urbanístico, en aras al recíproco interés que para las partes representa la
realización de tales objetivos.
Segunda.- Modificación del Plan General Metropolitano
2.1. El Ayuntamiento promoverá una MPPGM en el ámbito discontinuo integrado, por
una parte, por la Parcela municipal y, por otra parte, por la Parcela IKEA. Los
principales objetivos de la MPPGM serán los siguientes:
-

Traslado de 6.600 m2 de techo sobre rasante calificado con la clave 18,
(subclave 19 comercial) del Complejo Direccional de Bellvitge a la Parcela
IKEA donde se ubica actualmente el establecimiento comercial. Calificación
de dichos 6.600 m2t con la misma clave comercial con la que se encuentra
calificada actualmente la Parcela IKEA, con admisión para la totalidad de los
6.600 m2t del uso comercial, con la correlativa disminución del techo
transferido en la parcela municipal.

-

La ampliación del edificio se realizará por las fachadas que dan frente a la c/
Salvador Espriu y a la c/ Ciencias, por lo que se ajustaran los parámetros de
ocupación, se respetará la estética y se ejecutará con los mismos materiales
actuales.
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-

Con el objetivo de ganar en eficiencia energética (reduciendo sustancialmente
la salida de aire acondicionado) se instalará una puerta giratoria en el acceso
peatonal exterior al establecimiento, con frente a la c/ Gran Via.

-

Admisión del uso almacén bajo rasante en la Parcela IKEA, en una proporción
no superior al 30% de la superficie de cada planta bajo rasante.

-

A los efectos de la Gestión Urbanística, la MPPGM delimitará un único
polígono de actuación de ámbito discontinuo y establecerá como sistema de
actuación el de reparcelación en su modalidad de cooperación.

2.2. En cuanto a las implicaciones urbanísticas de la MPPGM, con tal operación
urbanística no se producirá una actuación de transformación urbanística de dotación
de las reguladas en el apartado tercero de la Disposición Adicional Segunda del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Urbanismo de Catalunya (“DL 1/2010”) puesto que, considerada en su
conjunto, la operación proyectada no supone una transformación de usos, ni un
incremento del techo edificable, ni un aumento de la densidad del uso residencial. Por
ello, no será necesaria la previsión de reservas adicionales para sistemas
urbanísticos. Igualmente, en la medida en que no se produce un incremento de
aprovechamiento –únicamente un traslado- no será preciso contemplar la cesión de
aprovechamiento a favor de la Administración actuante, sin perjuicio de la debida
contraprestación económica al Ayuntamiento por la edificabilidad que se traslada de
la parcela municipal, en los términos y condiciones convenidos en las cláusulas
tercera y quinta del presente convenio.
2.3. En cuanto a la documentación que será preciso incorporar, IKEA se compromete
a aportar al Ayuntamiento un estudio de evaluación de la movilidad generada que
cumpla con los requisitos de la normativa aplicable, y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 3.3.c) del Decreto 344/2006, de 19 de setiembre, de regulación de los
estudios de evolución de la movilidad generada.
Asimismo, IKEA ha entregado al Ayuntamiento un informe en el que se justifica que la
ampliación de su establecimiento comercial no causará efectos significativos en el
medio ambiente, de conformidad con lo previsto en la Ley 6/2009, de 28 de abril, de
evaluación ambiental de planes y programas.
2.4. En cuanto a la tramitación, teniendo en cuenta que la MPPGM incide
parcialmente sobre un subámbito (el de la Parcela IKEA) cuyas determinaciones se
encuentran vigentes desde un plazo inferior a cinco años, y a pesar de que en el
ámbito en conjunto de la MPPGM no se produce un incremento de techo ni de
ninguno de los parámetros referidos en el artículo 99.1 del DL 1/2010, en redacción
dada por la Ley 3/2012 de 22 de febrero, se ha solicitado con carácter previo informe
favorable de la Comisión de Urbanismo del Ámbito Metropolitano de Barcelona. A tal
fin, se adjunta como documento núm. 4 al presente convenio el informe emitido el 4
de junio de 2012.
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El Ayuntamiento actuará de forma coordinada con las distintas Administraciones
intervinientes para hacer posible la aprobación definitiva, en los plazos más breves
posibles, de la MPPGM.
Por su parte, IKEA colaborará con el Ayuntamiento en la redacción y tramitación de la
MPPGM referida, cumpliendo con la mayor diligencia posible con las indicaciones
que al efecto puedan ser realizadas.
El Ayuntamiento se compromete a formular la MPPGM con el contenido mínimo
expuesto en los anteriores apartados.
Asimismo el Ayuntamiento se compromete por el presente Convenio a, una vez
aprobado inicialmente y finalizado el período de información pública, obtenidos los
informes sectoriales, o en todo caso transcurrido el plazo máximo de cuatro (4)
meses desde su aprobación inicial, a resolver las alegaciones que se hayan podido
presentar en el trámite de información pública y aprobar provisionalmente la MPPGM,
con el contenido mínimo expuesto, y posteriormente a remitir toda la documentación
a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en el plazo
máximo de 1 mes a contar desde la fecha del acuerdo de aprobación provisional,
para su aprobación definitiva por ésta.

Tercera.- compensación de ikea al ayuntamiento. proyecto de reparcelación
3.1. Compensación. Las Partes están de acuerdo en que el valor unitario del techo
que se adjudique a la Parcela IKEA es de mil doscientos cincuenta Euros por m2 de
techo (1.250 Euros/m2t) (en adelante, “compensación”), según los informes de
valoración que se incorporan al expediente administrativo.
Esta compensación, en la medida en que se calcula sobre la totalidad del techo
trasladado a la Parcela IKEA y en base a valores de suelo urbanizado, se entiende
que integra y sustituye (monetarizada) toda obligación urbanística de IKEA que
resulte de la MPPGM (salvo la de edificar), de modo que serán asumidas por el
propio Ayuntamiento cualesquiera otras cargas urbanísticas que resulten de la
operación, excepto las que puedan derivarse por aplicación de la normativa vigente,
de los estudios e informes de movilidad y medioambientales que se realicen en
relación con la Parcela IKEA, así como de las obras de urbanización interior que se
requieran por la regularización de la parcela IKEA y las posible afectaciones
ocasionadas sobre la urbanización colindante, que serán garantizadas por IKEA con
el aval que al efecto le solicite el Ayuntamiento en el trámite de licencia de obras.
3.2. Garantía de la compensación. Será requisito indispensable para la eficacia de la
aprobación definitiva de la MPPGM e inicio del expediente de reparcelación , que
IKEA avale a favor del Ayuntamiento el pago del total importe de la
COMPENSACION. A tal efecto, el Ayuntamiento notificará a IKEA la aprobación
definitiva de la MPPGM y le concederá un plazo de dos meses para aportación del
aval.
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En ese mismo plazo de dos meses, conforme lo previsto en la Cláusula Novena, en
atención a la situación del mercado y en base a razones económicas, IKEA podrá
optar por no aportar el aval y resolver unilateralmente el Convenio. Para ejercitar esta
opción, dentro del referido plazo de dos meses IKEA deberá aportar al Ayuntamiento
un acuerdo de su órgano de decisión interno, en el que se explique que se ha
producido un cambio en las circunstancias económicas y de rentabilidad que
justificaron la aprobación interna del proyecto, que determinan que la operación no
resulte rentable para IKEA. En tal supuesto, IKEA deberá compensar al Ayuntamiento
de L’Hospitalet de Llobregat por los costes de colaboración a la redacción de la
MPPGM y por los costes que requiera la redacción del instrumento de planeamiento
que sea necesario para devolver cada parcela a la ordenación anterior, fijándose en
todo caso un importe máximo a compensar de 30.000 Euros.
El aval bancario deberá ser constituido en la forma legalmente establecida según
modelo que se adjunta a favor del Ayuntamiento y será ejecutable por éste en el
supuesto en que, requerida IKEA para el pago de la COMPENSACION, una vez
aprobado definitivamente y firme en vía administrativa el Proyecto de Reparcelación
(en adelante PR), hubiesen transcurrido 2 meses desde la recepción del
requerimiento sin que IKEA haya procedido a su pago. Para la ejecución del aval será
requisito imprescindible aportar al banco la siguiente documentación:
(i)

Licencia comercial concedida a IKEA, en cuya virtud se autorice el proyecto de
ampliación de la tienda o, en su defecto, comunicación formal de IKEA al
Ayuntamiento informando de la voluntad de seguir con la operación a pesar de
no haber obtenido la licencia comercial.

(ii)

Comunicación formal del Ayuntamiento a IKEA de certificado urbanístico en el
que conste la firmeza en vía administrativa de la aprobación definitiva del
referido Proyecto de Reparcelación, en virtud del cual se incorpora a la parcela
propiedad de IKEA un aumento de edificabilidad de 6.600 m2 de techo sobre
rasante que deberá incorporar un documento de precalificación registral en el
que se indique que dicho Proyecto de Reparcelación es inscribible y no adolece
de defectos no subsanables.

(iii)

Requerimiento de pago a IKEA no atendido.

El aval será devuelto por el Ayuntamiento de forma simultánea al pago por IKEA de la
compensación. En los supuestos de resolución, el aval será devuelto a IKEA en el
plazo de 30 días desde que lo solicite al Ayuntamiento, en su caso previo abono al
ayuntamiento de la cantidad estipulada en esta cláusula como compensación por los
costes de colaboración a la redacción de los instrumentos de planeamiento.
3.3. Tramitación e inscripción del Proyecto de Reparcelación. El Ayuntamiento
tramitará en documento administrativo el PR necesario para regularizar en el Registro
de la Propiedad las parcelas incluidas en el ámbito de la MPPGM y situar el
aprovechamiento en las zonas aptas para la edificación. En el marco de dicho PR,
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IKEA compensará al Ayuntamiento por el incremento de techo que se adjudique a la
Parcela IKEA.
Transcurridos tres meses desde que IKEA haya acreditado al Ayuntamiento la
solicitudde la licencia comercial ante la Dirección General de Comercio, según se
prevé en la Claúsula Cuarta del Convenio, el Ayuntamiento de oficio redactará y
aprobará inicialmente el PR. El Ayuntamiento someterá el PR a información pública
por el plazo máximo de 20 días y lo aprobará definitivamente en el plazo máximo de 1
mes, a contar desde la finalización del período de información pública, y lo presentará
para su inscripción en el Registro de la Propiedad, siempre y cuando previamente
IKEA haya abonado al Ayuntamiento la totalidad de la compensación establecida en
el apartado primero de esta cláusula.
Una vez sea firme, el Ayuntamiento emitirá el correspondiente certificado, a los
efectos de su inscripción en el Registro.
El Ayuntamiento notificará formalmente a IKEA la firmeza en vía administrativa del
PR a efectos de que, conforme se regula en la Cláusula Quinta, IKEA proceda en el
plazo de dos meses al pago de la compensación. La notificación a IKEA deberá ser
en todo caso posterior a (i) la obtención por IKEA de la licencia comercial y la firmeza
de ésta en vía administrativa o a (ii) la comunicación por IKEA al Ayuntamiento de su
interés en continuar con la operación a pesar de no haber obtenido la licencia
comercial, según se regula en la Cláusula 4.3 de este Convenio. Igualmente, con la
notificación a IKEA de la firmeza en vía administrativa del PR, el Ayuntamiento
deberá adjuntar a IKEA un documento de precalificación emitido por el Registrador de
la Propiedad al que por zona le corresponda la inscripción del PR, en el que se
manifieste que el documento es inscribible y no tiene defectos subsanables.
Los gastos correspondientes a la inscripción en el Registro de la Propiedad del PR y,
en caso que sea necesario, a su elevación a público, serán asumidos por IKEA, así
como los de naturaleza tributaria que se devenguen en la operación, que estará
sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, calculado al tipo vigente y que será
satisfecho en el momento del pago de la compensación. Se exceptúa el Impuesto
Municipal sobre el incremento de Valor de los Terrenos Urbanos, que en caso que se
devengue, será a cargo del Ayuntamiento.
Cuarta.- Licencia Comercial
4.1. IKEA se compromete a solicitar la licencia comercial de la ampliación de su
establecimiento comercial en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la firmeza
en vía administrativa de la aprobación definitiva de la MPPGM. Para facilitar la
comprobación del cumplimiento de dicho plazo, IKEA entregará al Ayuntamiento
copia de la solicitud presentada y, en caso de que le sea notificada, copia de la
Resolución de la Dirección General de Comercio por la que se tenga por presentada
la solicitud y se declare completa.
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Asimismo, IKEA se compromete a incluir en la solicitud de licencia comercial que la
Resolución final de autorización que se dicte por la Dirección General de Comercio
sea notificada tanto a IKEA como al Ayuntamiento.
4.2. Si IKEA recibe la Resolución concediendo la licencia comercial, una vez ésta sea
firme en vía administrativa, en un plazo de 10 días deberá comunicarlo al
Ayuntamiento.
4.3 Si en el plazo de 6 meses desde la solicitud por IKEA de la licencia comercial ésta
no ha sido concedida, dentro de los 2 meses siguientes deberá comunicar
formalmente al Ayuntamiento su voluntad de continuar igualmente con la operación o
su decisión de resolver el presente Convenio de acuerdo con lo dispuesto en la
Cláusula Novena. Este plazo de 2 meses podrá ser prorrogado por otros 2 meses
una sola vez a voluntad de IKEA, comunicada al Ayuntamiento por escrito antes de
que expire el plazo.
Quinta.- Pago de la compensación
El importe de la compensación deberá ser abonado por IKEA al Ayuntamiento dentro
del plazo de dos meses a contar desde que sea notificada a IKEA la firmeza en vía
administrativa de la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación, junto con el
documento de precalificación registral en los términos descritos en la Cláusula 3.3 de
este Convenio, siempre que previamente (i) haya sido concedida a IKEA la licencia
comercial y ésta sea firme en vía administrativa o, (ii) IKEA haya comunicado
formalmente al Ayuntamiento su voluntad de seguir con la operación a pesar de no
haber obtenido la licencia comercial, conforme previsto en la Cláusula 4.3 anterior.
Sexta.- Licencias de actividad y obras
En atención a la dimensión del proyecto de ampliación y, en especial, a que éste se
ejecutará sobre un establecimiento comercial en funcionamiento, el Ayuntamiento se
compromete a autorizar a petición de IKEA su puesta en funcionamiento por fases,
con concesión de diversas licencias de apertura que faciliten compatibilizar la obra
con el funcionamiento del establecimiento comercial.
El Ayuntamiento se compromete a tramitar con la máxima celeridad posible y a
otorgar, en su caso, de acuerdo con la legislación urbanística y de conformidad con el
planeamiento vigente, en el plazo máximo de 3 meses, a contar desde que tenga
entrada en el registro municipal la documentación completa, las licencias de actividad
y obras que solicite IKEA para la ejecución de la ampliación autorizada por la
MPPGM.
Séptima.- Buena fe y diligencia en el cumplimiento del Convenio
Las partes, para el desarrollo y ejecución del presente Convenio urbanístico, que libre
y voluntariamente suscriben, se comprometen a actuar con la mayor buena fe y
diligencia posibles, a efectos de permitir el cumplimiento de los objetivos previstos en
el mismo en los términos y formas que quedan convenidos.
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Octava.- Vigencia del Convenio
El convenio será vigente hasta la realización efectiva de la ampliación del
establecimiento comercial de IKEA, sin perjuicio de las causas de resolución
anticipadas.
Novena.- Causas de resolución anticipada.
9.1. Será causa de resolución automática y anticipada del presente convenio:
(i) Si se denegara la aprobación definitiva de la MPPGM.
9.2. Igualmente IKEA podrá optar por su resolución:
(i)

(ii)

(iii)

Si, dentro del plazo de 6 meses desde su solicitud, no obtuviera mediante
acto expreso o presunto la correspondiente licencia comercial de la
ampliación conforme lo previsto en la Cláusula 4.3.
Si la MPPGM no fuera aprobada en los términos acordados
(directamente o como consecuencia de la estimación, en vía
administrativa, de alguno de los recursos que se formulen contra ella), o
no fuera aprobada en el plazo de 24 meses desde la firma del presente
convenio.
Dentro del plazo de dos meses desde que le sea notificada por parte del
Ayuntamiento la aprobación definitiva de la MPPGM, asumiendo en tal
caso la compensación referida en la Cláusula 3.2 anterior.
En cualquiera de los supuestos, excepto en el (iii) hasta el máximo de la
compensación referida en la Cláusula 3.2, ambas partes renuncian
recíprocamente a nada más reclamarse por los gastos y/o perjuicios en
que hubieren podido incurrir. La resolución por cualquiera de los motivos
expuestos, implicará la devolución por parte del Ayuntamiento a IKEA del
aval presentado en su caso.

9.3. Si se produce la resolución anticipada y se procede a la devolución del aval, el
Ayuntamiento efectuará la tramitación oportuna del correspondiente instrumento de
planeamiento para devolver cada parcela a la ordenación anterior, de conformidad
con lo previsto en el artículo 99.2.b del texto refundido de la Ley de Urbanismo de
Catalunya en la redacción dada por la Ley 3/2012 de 22 de febrero.
Décima.- Jurisdicción Competente
El presente convenio urbanístico tiene naturaleza jurídico-administrativa y las
cuestiones relativas a su cumplimento, interpretación, efectos y extinción son
competencia del orden contencioso administrativo con sede en la jurisdicción
territorial que corresponde al Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat.
Undécima.- Publicidad del Convenio
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De conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Decreto Legislativo 1/2010, este
Convenio será sometido a la correspondiente información pública. Asimismo, de
conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, el Ayuntamiento garantizará la
consulta presencial y por medios telemáticos del Convenio, mediante su inserción en
la página web municipal, y enviará una copia al Departamento de Territorio y
Sostenibilidad en el plazo de un mes desde su aprobación, con el objeto de que sea
incluido en la sección de convenios urbanísticos del instrumento de divulgación
telemática del planeamiento urbanístico de la Administración de la Generalitat.

Y para que así conste, en prueba de su conformidad, firman el presente Convenio por
ejemplar duplicado a un único efecto en el lugar y fecha señalados al principio.

AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT

IKEA IBÉRICA, S.A.

Segon.- SOTMETRE a informació pública la Modificació Puntual de PGM
aprovada inicialment, així com el Conveni Urbanístic que l’acompanya, pel
termini d’un mes, mitjançant la publicació d’Edictes en els mitjans
reglamentaris a fi i efecte que s’hi puguin presentar al·legacions.
Tercer.- TENIR PER APROVADA PROVISIONALMENT la Modificació puntual
de PGM així com el Conveni Urbanístic que l’acompanya, esmentats
anteriorment, pel cas que durant el termini d’informació pública no es
presentessin al·legacions ni reclamacions en contra, i, aleshores, trametre el
projecte al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, pel seu tràmit i aprovació definitiva.
Quart.- FACULTAR indistintament a l’Alcadessa-Presidenta i al Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, tant àmpliament
com en dret sigui possible, per a la signatura del Conveni Urbanístic de la
Modificació puntual de Pla General Metropolità aprovada en l’acord Primer
d’aquest Dictamen i per a quants actes i documents a l’efecte siguin
necessaris per al seu desenvolupament.

PER
APROVAR
PROVISIONALMENT
EL
PLA
DICTAMEN 8.ESPECIAL SOBRE ESTABLIMENTS DESTINATS A EMMAGATZEMATGE
DE RESIDUS AL TERME MUNICIPAL DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i del representant de PxC, Sr.
Ordóñez; 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 22 de maig de 2012, va
aprovar inicialment el Pla Especial sobre establiments destinats a
emmagatzematge de residus al terme municipal 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 25 de maig de 2012; al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya nº 6136 de data 25 de maig de 2012; al diari “El
Periódico de Catalunya” en data 26 de maig de 2012 i en el Tauler d’edictes
de l’Ajuntament, obrint-se el termini d’un mes d’informació per a la formulació
d’al·legacions.
Atès que la Vicesecretària General, mitjançant certificació de data 27 de juny
de 2012, 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 l’article 85 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme 3/2010 en redacció donada pel Decret Legislatiu 3/2012, de 22
de febrer.
Atès que l’atribució per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional
correspon al Ple Municipal, de conformitat amb l’article 123.1.i) de la Llei
7/1985 de Bases de Règim Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent
d’Espai Públic,
ACORDA:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el “quòrum” de la majoria
simple, el Pla Especial sobre establiments destinats a emmagatzematge de
residus al terme Municipal de l’Hospitalet de Llobregat.
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Segon.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord per triplicat, amb
fotocòpia de l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.

DICTAMEN 9.PARA SOLICITAR AL MINISTERIO DE FOMENTO, LA
CESIÓN A ESTE AYUNTAMIENTO Y, EN SU CASO, ACEPTACIÓN, DE
LOS TRAMOS DE CARRETERAS COMPRENDIDOS DENTRO DEL
ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DEL PARQUE CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO DE LA SALUD –BIOPOL, PARA LA AMPLIACIÓN DEL
EQUIPAMIENTO SANITARIO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL DURAN Y
REYNALS.
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:

Atendido que para la ejecución y gestión del planeamiento en esta zona,
concretamente del “Plan especial del Parque Científico y Tecnológico de la
salud – BIOPOL, para la ampliación del equipamiento sanitario asistencial del
Hospital Duran y Reynals, situado en la avenida de la Gran Vía, 199-203
aprobado definitivamente por la “Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona” en fecha 17 de diciembre de 2009 (DOGC núm. 5564 de
10.02.2010), y también para los estudios de reordenación del ámbito de la
Gran Vía - Llobregat, es necesario disponer de estos terrenos propiedad del
Ministerio de Fomento y que se corresponden con diversos tramos de
carreteras y, por lo tanto, dichos planes están sujetos a las limitaciones
propias de las zonas de dominio, de servidumbres y afectación a la Ley de
Carreteras del Estado.
Dichos tramos de carreteras, según los informes técnicos emitidos por los
servicios municipales, actualmente tienen el carácter de vías urbanas y se
hallan incorporados a la red viaria de la ciudad con tráfico mayoritariamente
urbano. Los servicios municipales efectúan también su mantenimiento y no
son necesarias obras de adecuación, mejora o transformación para adaptarlos
a las condiciones del uso urbano. Por ello, se propone solicitar la cesión de:
1.- Tramo de la rambla de la Marina, comprendido entre la avenida de la Gran
Vía y la carretera Antiga del Prat. Longitud 500 metros.
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2.- Tramo de la calle Feixa Llarga:
a) Tramo de la calle Feixa Llarga, entre la calle de la Residencia y la
rotonda de acceso al Hospital Príncipes de España. Longitud 409
metros.
b) Rotonda de acceso al Hospital Príncipes de España.
c) Ramal de acceso a la autovía C-31. Longitud 90 metros.
3.- Tramo de la avenida Mare de Déu de Bellvitge:
a) Tramo de la avenida Mare de Déu de Bellvitge, entre la calle
Residencia y la rotonda de incorporación a la autovía C-31 de 122m.
b) Calle Jaume Ventura i Tort, entre la Rambla Marina y la Rotonda de
incorporación a la autovía C-31. Longitud 418 metros.
c) Rotonda de incorporación a la autovía C-31.
d) Ramal de conexión de la rotonda de incorporación a la autovía C-31
con la rotonda de acceso al Hospital Príncipes de España de 364m.
e) Calle Camí de Cal Pau Redó y viaducto sobre la autovía C-31 entre la
rotonda de incorporación a la autovía C-31 y la rotonda del Camí de Cal
Pau Redó de 303m.
f) Rotonda del Camí de Cal Pau Redó y ramales.

Todos estos tramos con los acabados e instalaciones referenciados en el
inventario adjunto al escrito de la Dirección General de Carreteras.
Atendido que, en fecha 10 de junio de 2011, la teniente de alcalde en
funciones de Urbanismo y Obras, resolvía, mediante Decreto núm. 4362/2011,
en primer lugar, solicitar al Ministerio de Fomento del Estado la cesión a este
ayuntamiento de los tramos de carreteras antes citados.
Visto el oficio emitido por el Jefe del servicio de conservación y explotación de
Barcelona, del Ministerio de Fomento, en el que comunica que la solicitud
formulada por este ayuntamiento no se ajustaba a la “Nota de Servicio sobre
trámite de cambio de titularidad de tramos de carreteras” de la Dirección
General de Carreteras, de 23 de noviembre de 2000, según la cual es
necesario para iniciar el expediente de cesión “Certificación del Acuerdo de
Pleno del Ayuntamiento correspondiente donde se exprese la aceptación de la
titularidad del tramo objeto de cesión”.
Visto el informe emitido, en fecha 4 de julio de 2012, por la directora de
servicios del Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat favorable a la
cesión de los tramos peticionados, con la observación por la cual no debe ser
objeto de cesión las estructuras de fábrica de hormigón (puentes y muros de
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contención) que seguirán a cargo del Ministerio de Fomento; y que en el tramo
3 descrito en el inventario existe una red de drenaje. Asimismo, tampoco son
necesarias obras de adecuación, mejora o transformación para adaptarlas a
las condiciones del uso urbano, razón por la cual, no procede indemnización
alguna por este concepto.
Vistos los artículos 12, 40 y 41 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de
Carreteras del Estado (BOE 30.07.1988) 127 y siguientes del Reglamento
General de Carreteras, aprobado por Real Decreto núm. 1812/1994, de 2 de
septiembre (BOE 23.09.1994).
Visto el informe emitido por la jefa de servicio de Gestión y Asesoría Jurídica
de la Agencia de Desarrollo Urbano de 5 de julio de 2012.
Atendido que la competencia para la adopción del acuerdo es del Pleno según
lo que prevé la cláusula residual del artículo 124 de la Ley de bases de
régimen local, en relación con el punto 4.ñ) de este mismo artículo
El Pleno, a propuesta del Teniente de Alcaldía de Espacio Público, Urbanismo
y Sostenibilidad, y con el dictamen previo de la Comisión Permanente de
Espacio Público, Urbanismo y Sostenibilidad,
ACUERDA:
PRIMERO.- SOLICITAR al Ministerio de Fomento del Estado la cesión a este
Ayuntamiento y, en su caso, su aceptación, de los tramos de carreteras
propiedad del Ministerio comprendidos dentro del ámbito del Plan especial del
Parque Científico y Tecnológico de la salud – BIOPOL, para la ampliación del
equipamiento sanitario asistencial del Hospital Duran y Reynals, situado en la
avenida de la Gran Vía, 199-203 y de los estudios de reordenación del ámbito
de la Gran Vía – Llobregat, que ya han adquirido la condición de vías urbanas
y actualmente incorporados a la red viaria de la ciudad en las actuales
condiciones de conservación e instalaciones existentes, sin que proceda
indemnización alguna por dicho concepto, según la Orden ministerial de 23 de
julio de 2001. Los tramos objeto de solicitud de cesión son los que a
continuación se transcriben:
1.- Tramo de la rambla de la Marina, comprendido entre la avenida de la Gran
Vía y la carretera Antiga del Prat. Longitud 500 metros.
2.- Tramo de la calle Feixa Llarga:
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a) Tramo de la calle Feixa Llarga, entre la calle de la Residencia y la
rotonda de acceso al Hospital Príncipes de España. Longitud 409
metros.
b) Rotonda de acceso al Hospital Príncipes de España.
c) Ramal de acceso a la autovía C-31. Longitud 90 metros.
3.- Tramo de la avenida Mare de Déu de Bellvitge:
a) Tramo de la avenida Mare de Déu de Bellvitge, entre la calle
Residencia y la rotonda de incorporación a la autovía C-31 de 122m.
b) Calle Jaume Ventura i Tort, entre la Rambla Marina y la Rotonda de
incorporación a la autovía C-31. Longitud 418 metros.
c) Rotonda de incorporación a la autovía C-31.
d) Ramal de conexión de la rotonda de incorporación a la autovía C-31
con la rotonda de acceso al Hospital Príncipes de España de 364m.
e) Calle Camí de Cal Pau Redó y viaducto sobre la autovía C-31 entre la
rotonda de incorporación a la autovía C-31 y la rotonda del Camí de
Cal Pau Redó de 303m.
f) Rotonda del Camí de Cal Pau Redó y ramales.
Según plano que se adjunta.
SEGUNDO.- TRASLADAR los anteriores acuerdos al Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, Demarcación de Carreteras del Estado en
Cataluña y a los servicios técnicos municipales.

PER
APROVAR
LA
MODIFICACIÓ
DEL
DICTAMEN 10.NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT. APROVACIÓ INICIAL DELS NOMS
“PARC DE LA GRANVIA DE L’HOSPITALET” I “PLAÇA DE L’UNICEF”
PER A DOS ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 24 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, 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.
Ordóñez; 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 Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26 de juliol de 2006 va
acordar, entre d’altres, aprovar definitivament en nou text refós del
Nomenclàtor de la Ciutat, publicat al Butlletí Oficial de La Província de
Barcelona núm. 219, de data 13 de setembre de 2006, que inclou i recull els
noms dels carrers, places, passeigs i espais públics de la ciutat.
ATÈS que en el mateix acord es va acordar aprovar definitivament
l’Ordenança del Nomenclàtor de l’Hospitalet de Llobregat, publicada en
l’esmentat Butlletí, com a instrument jurídic regulador de la identificació dels
carrers, places, passeigs, parcs i resta d’espais d ‘ús públic de la ciutat, així
com la numeració dels immobles. L’Ordenança preveu i regula la revisió,
modificació i adaptació del text refós del Nomenclàtor, així com el procediment
d’aprovació dels noms proposats per la Comissió per a l’Estudi del
Nomenclàtor de la Ciutat per a la seva posterior aprovació, si s’escau, per part
del Ple Municipal.
VIST el Decret de l’Alcaldia número 1168/2012, de 8 de febrer, que determina
la composició actual de la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la
Ciutat.
ATÈS que la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat, en la seva
sessió celebrada el dia 24 de maig de 2012, va prendre per unanimitat el
següent acord:
Elevar a l’òrgan municipal competent la modificació del Nomenclàtor de la
Ciutat per tal nomenar dos espais de la ciutat, de la següent forma:
- Nomenar l’espai públic, destinat a zona verda, ubicat al Districte Econòmic,
delimitat pels carrers de Salvador Espriu, de les Ciències, de Miguel
Hernández i de l’avinguda de la Granvia de l’Hospitalet, com “parc de la
Granvia de l’Hospitalet”.
- Nomenar l’espai públic, destinat a zona verda, ubicat al Districte de Santa
Eulàlia, delimitat pels carrers d’Amadeu Torner, de Santa Eulàlia, de la
Cooperativa i avinguda del Carrilet, com “ plaça de l’UNICEF”.
VIST l’informe de data 27 de juny de 2012 emès pel cap del Secció SIG i
Cartografia.
VIST l’informe jurídic emès en l’expedient en data 5 de juliol de 2012
pel
assessor jurídic de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
complementat pel de data 12 de juliol de 2012.
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ATÈS que l’atribució de la competència per resoldre l’expedient correspon a
l’Ajuntament Ple, segons determina article 6 de l’Ordenança del Nomenclàtor
de l’Hospitalet de Llobregat, aprovada pel Ple municipal, en la sessió de 26 de
juliol de 2006 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
número 219, de data 13 de setembre de 2006.
ATÈS que el Decret municipal 9382/2011, de 12 de desembre, de divisió de
l’Administració municipal en Àrees Executives, atribueix a l’Àrea d’Espai,
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, la tramitació dels expedients relatius al
Nomenclàtor de la Ciutat, per la qual cosa el Tinent d’Alcalde d’aquest Àrea és
el competent per a proposar la modificació objecte d l’expedient, amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai, Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent
d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb el punt 2 de l’article
6 de l’Ordenança del Nomenclàtor de l’Hospitalet de Llobregat, la proposta de
modificació del mateix aprovada per la Comissió per a l’Estudi del
Nomenclàtor de la Ciutat en la seva sessió celebrada el dia 24 de maig de
2012, i que es concreta en atorgar nom als dos espais públics de la ciutat
següents:
1. Espai públic, destinat a zona verda, ubicat al Districte de GranviaL’Hospitalet, delimitat pels carrers de Salvador Espriu, de les Ciències,
de Miguel Hernández i de l’avinguda de la Granvia de l’Hospitalet, amb
la denominació de “parc de la Granvia de l’Hospitalet”.
2. Espai públic, destinat a zona verda, ubicat al Districte de Santa Eulàlia,
delimitat pels carrers d’Amadeu Torner, de Santa Eulàlia, de la
Cooperativa i avinguda del Carrilet, amb la denominació de “ plaça de
l’UNICEF”.
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquest acord adoptat de
modificació del Nomenclàtor, pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant la
inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al taulell d’anuncis municipal i en un
dels diaris de més difusió de la província. El termini d’informació pública
començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions
oficials suara esmentades.
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TERCER.- TENIR PER APROVADES DEFINITIVAMET les anteriors
denominacions i incorporades al text refós del Nomenclàtor de la Ciutat de
l’Hospitalet de Llobregat, pel cas que no s’hi formuli cap al·legació, reclamació
i suggeriment durant el termini d’informació pública, sense necessitat de cap
tràmit ulterior.
QUART.- TRASLLADAR íntegrament el present acord a la Comissió per a
l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat, a l’Alcaldia-Presidència, Programa de
Participació Ciutadana , a la Secció de SIG i Cartografia, al Centre de
Normalització Lingüística, al Centre d’Estudis de l’Hospitalet, a la Federació
d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet.

COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES

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

SRA. ALCALDESSA
La urgència la farem al final. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
El grup municipal de Plataforma per Catalunya, s’absté del punt número 11,
vota a favor del número 12, s’absté del número 13 i vota a favor del 14 fins al
20.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa votem favorablement de tots els dictàmens i ens felicitem per

…/…

82

l’entrada, ja definitiva, del Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials
de L’Hospitalet. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Per part de Convergència i Unió, Sra. Annabel Clar.

SRA. CLAR
Convergència i Unió s’abstindrà en el número 11 i en el número 13 i votarem
favorablement a la resta de dictàmens. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. El Grup Popular s’absté al dictamen 11 i 13 i favor
de la resta.

SERVEIS A LES PERSONES

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

DICTAMEN 11.PER VALIDAR I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ DE
L’AJUNTAMENT A FAVOR DE L’EMPRESA ROSANBUS S.L. PEL SERVEI
DE PUPIL·LATGE DE LES QUATRE PLATAFORMES D’AUTOBÚS QUE
S’UTILITZEN EN LA CAVALCADA DE REIS, DES DEL GENER A
L’OCTUBRE DE 2011, PER UN IMPORT D’11.333,33 EUROS (RC-6/2012).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 10 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
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de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Sr.
Ordóñez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per provisió del regidor titular de la Regidoria de Govern de Cultura
s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per procedir al reconeixement de
les obligacions derivades de la factura núm. R11/000156 de l’empresa
ROSANBUS SL del servei de pupil·latge de les quatre plataformes d’autobús
que s’utilitzen en la Cavalcada de Reis, des del gener a l’octubre de 2011, per
un import d’11.333,33 euros (9.604,52 euros més 1.728,81 euros d’IVA) (RC6/2012).
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat un veritable crèdit
com a conseqüència dels treballs realitzats, pel que s’hauria de reconèixer un
crèdit a favor de l’empresa que va executar els treballs.
ATÈS que l’abonament de la despesa realitzada per import total d’11.333,33
euros es podrà formalitzar amb càrrec a la partida 03.3340.202.00.50 del
pressupost municipal de 2012, segons certificat d’existència de crèdit núm.
120021798 de data 6 de juny, emès per la Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del regidor titular de la Regidoria de Govern de Cultura, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les
Persones,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les
conversions administratives de les actuacions administratives realitzades
corresponents a la despesa derivada del servei de pupil·latge de les quatre
plataformes d’autobús que s’utilitzen en la Cavalcada de Reis, des del gener a
l’octubre de 2011 (RC-6/2012).
SEGON.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor l’empresa
ROSANBUS SL, amb NIF B-59920504, corresponent a la factura número
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R11/000156, per import total d’11.333,33 euros (9.604,52 euros més 1.728,81
euros d’IVA) i amb data 30 de d’octubre de 2011, en concepte del servei de
pupil·latge de les quatre plataformes d’autobús que s’utilitzen en la Cavalcada
de Reis, des del gener a l’octubre de 2011.
TERCER.- El crèdit reconegut a l’acord anterior per import total d’11.333,33
euros es podrà formalitzar amb càrrec a la partida 03.3340.202.00.50 del
pressupost municipal de 2012, segons certificat d’existència de crèdit núm.
120021798 de data 6 de juny, emès per la Intervenció General.
QUART.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el
que disposa el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial.
CINQUÈ.- Notificar els anteriors acords a l’empresa interessada i als serveis
tècnics municipals.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 12.PER APROVAR LA MINUTA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ
AMB
LA
FUNDACIO
“LA
CAIXA”,
PEL
DESENVOLUPAMENT DE LES LINIES DE TREBALL CONJUNT AL
PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA, PER L’ANY 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que la Fundació “La Caixa” des de la seva constitució i com a gestora
de part de l’Obra Social de “La Caixa”, en coherència amb el seu compromís
social, es presenta com una entitat de referència a escala internacional,
compromesa amb els drets humans, la pau, la justícia i la dignitat de les
persones.
ATÈS que per tal d’assolir aquesta visió d’entitat, la Fundació “La Caixa” té
com a missió contribuir en el progrés de les persones i de la societat, amb
especial incidència en els col·lectius més vulnerables, mitjançant programes
propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb entitats públiques i
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privades, a través d’actuacions eficients i innovadores, avaluables envers els
seus resultats i susceptibles de ser transferides a d’altres entitats.
En aquest sentit, entre aquests programes impulsats està el Programa
CaixaProinfància, que busca trencar la tramesa de la pobresa entre famílies
als/les seus/ves fills/es, afavorint el desenvolupament d’una infància més sana
i feliç, així com el ple desenvolupament del seu potencial i capacitats.
ATÈS que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials, defineix el
sistema de serveis socials com el conjunt d’intervencions públiques amb
l’objectiu de garantir les necessitats bàsiques i socials de la ciutadania, en
concret les que pròpies de la subsistència i de la qualitat de vida de cada
persona.
D’altra banda, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats de
la Infància i de la Adolescència assigna a les administracions locals la
responsabilitat del treball preventiu i l’atenció de les situacions de risc. I
promulga el benestar personal i social de la infància i de la adolescència,
anteposant com a prioritari l’interès general dels/les menors en tots els àmbits
de la vida, i no només en els àmbits de protecció i de la família.
ATES que segons l’art. 31 de la Llei 12/2007, de Serveis Socials,
L’Ajuntament de L’Hospitalet, en tant que municipi, té la competència per a
detectar les necessitats socials en el seu territori i desenvolupar els programes
i activitats de prevenció, atenció i promoció social d’acord amb la Cartera de
Serveis Socials.
ATES que l’Ajuntament de L’Hospitalet, mitjançant l’Àrea de Benestar i
Famílies, té com un dels seus eixos bàsics d’intervenció, la implicació de les
entitats que operen en el territori per donar la millor resposta a les necessitats
socials.
ATES que el Pla d’Infància municipal defineix com una de les seves línies
estratègiques promoure el desenvolupament dels infants en el seu entorn
familiar i social habitual i es marca com a objectius promoure la prevenció de
les situacions i els factors de risc d’exclusió social, les actuacions de suport
comunitari, el suport a les famílies i el foment dels serveis i programes
d’iniciativa social.
VISTA la minuta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i la Fundación “La Caixa” pel desenvolupament de
les línies de treball conjunt al Programa CaixaProinfància, destinat a la millora
de la situació dels nenes i nenes, i les seves famílies.
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VISTA l’escriptura pública de Nomenament de Càrrecs de la Fundació “La
Caixa” de data 13 de març de 2008, atorgada per l’Iltre. Notari de Catalunya,
Don Tomás Giménez Duart, amb número de Protocol 896.
VIST els Estatuts de Fundació “La Caixa” de data 16 de desembre de 2010,
en concret a partir de l’article 16 que fa referència a les funcions de la Direcció
General signant.
VIST l'informe tècnic favorable per a l’aprovació de la minuta del conveni,
emès per la Cap de Negociat d’Inclusió de l’Àrea de Benestar i Famílies.
ATÈS que no resulta necessària l’existència de crèdit adequat i suficient, per
la finançació del present expedient.
VIST l’informe de l’assessora jurídica de l’Àrea de Benestar i Famílies
VISTES les competencies atribuides al Ple Municipal per l’aplicació de l’art.
123 de la Llei 7/1985 RBRL al tractar-se d’un conveni marc.
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
Serveis a les Persones,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i la Fundació “La Caixa” pel
desenvolupament de les línies de treball conjunt al Programa
CaixaProinfància, des de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2012,
del tenor literal següent:
“EXPOSEN
I.- Que la l’article 39 de la Constitució Espanyola estableix que “els serveis públics
asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família”. En aquest sentit, les
Administracions Públiques han de dissenyar i proposar accions de resposta envers
les necessitats de la societat, i garantir el benestar social, la qualitat de vida i
l’autonomia.
II.- Que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull a seu article 17, els drets que tenen
els/les menors a rebre l'atenció integral necessària per al desenvolupament de llur
personalitat i llur benestar en el context familiar i social. Essent responsabilitat dels
poders públics (art. 40.3 EAC), el protegir jurídica, econòmica i social a les famílies, i
especialment als menors, per tal de garantir les diverses modalitats de família que
regulen les lleis, com a estructura bàsica i factor de cohesió social i com a primer
nucli de convivència de les persones.
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III.- Que d’acord amb el que disposa l’article 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de Bases de Règim Local, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, té
capacitat per gestionar els seus interessos dins de l’àmbit de les seves competències
i d’acord amb el que disposa l’article 28 del mateix text legal, té competències
complementàries d’altres Administracions Públiques, per actuar en diversos àmbits,
entre ells, en matèria d’educació, cultura, civisme, inserció, joventut, immigració, etc.
IV.- Que segons l’art. 31 de la Llei 12/2007, de Serveis Socials, L’Ajuntament de
L’Hospitalet, en tant que municipi, té la competència per a detectar les necessitats
socials en el seu territori i desenvolupar els programes i activitats de prevenció,
atenció i promoció social d’acord amb la Cartera de Serveis Socials.
V.- Que la Llei de Serveis Socials defineix als Serveis Socials com el conjunt
d’intervencions públiques que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques i
socials dels ciutadans, entenent com a necessitats bàsiques les pròpies de la
subsistència i la qualitat de vida de cada persona. Així mateix, aquesta mateixa llei,
preveu i anima la col·laboració amb entitats de la iniciativa social orientades a
l’objectiu que estableix la llei: “garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans”. Les
entitats de la iniciativa social són, doncs, un element definitori del sistema de serveis
socials, i un element clau en el foment dels serveis socials.
Que dins d’aquest marc estatutari dels drets civils i socials, la Llei 12/2007, d’11
d’octubre de Serveis Socials, regula el paper fonamental que tenen els Serveis
Socials per promoure polítiques públiques i intervencions amb l’objectiu de garantir
les necessitats bàsiques i el desenvolupament de les capacitats personals dels
infants i els/les adolescents, per garantir la qualitat de vida i garantir l’exercici dels
seus drets (art. 11 de la Llei 12/2007, de Serveis Socials).
VI.- Que especialment, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats de
la Infància i la Adolescència, assigna a les administracions locals la responsabilitat
del treball preventiu i l’atenció de les situacions de risc. I promulga el benestar
personal i social de la infància i de la adolescència, anteposant com a prioritari
l’interès general dels/les menors en tots els àmbits de la vida, i no només en els
àmbits de protecció i de la família.
En aquest sentit, es potencia els aspectes referents a la personalitat i dels/les
menors, garantint el desenvolupament lliure i harmoniós de les seves capacitats
físiques, mentals, educatives i d’aprenentatge que promoguin el benestar.
VIII.- Que l’Ajuntament de L’Hospitalet, mitjançant l’Àrea de Benestar i Famílies, té
com un dels seus eixos bàsics d’intervenció, la implicació de les entitats que operen
en el territori per donar la millor resposta a les necessitats socials. És, doncs, el
treball en xarxa amb tots els operadors un principi irrenunciable de la seva actuació
per a l’optimització i complementarietat dels recursos existents que evitin duplicitats
així com per la creació de valor afegit en l’atenció a la ciutadania.
Que el Pla d’Infància municipal defineix com una de les seves línies estratègiques
promoure el desenvolupament dels infants en el seu entorn familiar i social habitual i
es marca com a objectius promoure la prevenció de les situacions i els factors de risc
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d’exclusió social, les actuacions de suport comunitari, el suport a les famílies i el
foment dels serveis i programes d’iniciativa social.
IX.- Que per la seva part, la Fundació “La Caixa”, des de la seva constitució i com a
gestora de part de l’Obra Social de “La Caixa”, ha dedicat nombrosos esforços,
estructurals i d’organització humana a millorar les condicions de vida de les persones,
desenvolupant programes propis o en col·laboració amb institucions públiques i
privades, adreçades a diversos col·lectius dins de l’àmbit social, educatiu, cultural,
científic i mediambiental. Entre aquests programes, destaca el Programa
CaixaProinfància, impulsat des de la Fundació “La Caixa”, que busca trencar la
tramesa de la pobresa entre famílies als/les seus/ves fills/es, afavorint el
desenvolupament d’una infància més sana i feliç, així com el ple desenvolupament
del seu potencial i capacitats.
X.- Que per tal de poder atendre i donar una resposta conjunta a les necessitats
observades a la Ciutat de L’Hospitalet, ambdues parts consideren convenient
formalitzar la seva col·laboració mútua, mitjançant el present conveni de
col·laboració, el qual es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE.
L’Objecte del present conveni es regular la col·laboració entre l’Àrea de Benestar i
Famílies de l’Ajuntament de L’Hospitalet i la Fundació “La Caixa”, per tal de coordinar
els esforços adreçats a l’aplicació del Programa CaixaProinfància destinat tant a la
millora de la situació dels nens i nenes i llurs famílies, com al desenvolupament de les
competències i el compromís necessari que els permeti assumir amb autonomia
aquest procés de millora.
Objectius del Programa:
 Afavorir el desenvolupament de les competències dels/les nens/es, dels/les
adolescents i les seves famílies, que permetin una millora dels seus
processos d’inclusió social i autonomia.
 Promoure el desenvolupament social i educatiu dels/les menors en el seu
context familiar, escolar i social.
 Desenvolupar i implementar un model d’acció social i educativa integral que
contribueixi a millorar les oportunitats de desenvolupament social i educatiu
dels/les nens/es, dels/les adolescents i les seves famílies.
La realització d’aquests objectius necessita un plantejament global, sistemàtic i
multifactorial que caracteritzi les situacions de pobresa, per la qual cosa és fonamental
establir aquesta forma de col·laboració i cooperació de treball en comú entre l’Àrea de
Benestar i Famílies de l’Ajuntament de L’Hospitalet i la Fundació “La Caixa”.
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SEGONA.- COMPROMISOS DE LA FUNDACIÓ “LA CAIXA”.
La Fundació “La Caixa” es compromet al següent:
2.1.- Gestionar, dinamitzar i coordinar el Programa CaixaProinfància destinat a la
promoció del desenvolupament socioeducatiu dels nens i de les nenes a través dels
programes específics.
2.2.- Desenvolupar conjuntament amb l’Àrea de Benestar i Famílies de l’Ajuntament
de L’Hospitalet els protocols d’actuació per la millora del treball en xarxa. Tanmateix,
abans del desenvolupament dels protocols, aquests seran consensuats per ambdues
parts, podent incloure l’Àrea de Benestar i Famílies els termes necessaris per la seva
adaptació en el territori.
2.3.- Mantenir informada de totes les actuacions a l’Àrea de Benestar i Famílies de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, i facilitar l’accés a la informació que sigui necessària per
a la evolució del Programa CaixaProinfància al municipi.
2.4.- Impulsar el treball en xarxa de les entitats que intervenen en el municipi i que
formen part de CaixaProinfància, per tal de millorar la resposta organitzativa del
desenvolupament de l’acció social, aprofitant els recursos públics i privats existents
en el territori i els projectes d’actuació de caràcter innovador aportats per entitats
col·laboradores, especialitzades en els serveis i recursos contemplats en el Programa
CaixaProinfància.
TERCERA.- COMPROMISOS DE L’ÀREA DE BENESTAR I FAMÍLIES.
L’Àrea de Benestar i Famílies de l’Ajuntament de L’Hospitalet es compromet al
següent:
3.1.- Col·laborar amb la Fundació “La Caixa” en la identificació i l’anàlisi territorial de
les situacions de vulnerabilitat social i risc d’exclusió que afecten a molts/es menors i
famílies de la ciutat de L’Hospitalet, que requereixen més en enllà de l’atenció a
necessitats puntuals, un plantejament global de l’actuació que incideix-hi de forma
integral en la transformació i millora de la realitat de la infància i de la família.
3.2.- Definir amb la Fundació “La Caixa”, i segons el seu Programa CaixaProinfància,
la cartera de serveis de la Ciutat que permeti respondre a les necessitats dels/les
menors i de les seves famílies, i optimitzar els recursos econòmics públics i privats
que es dotin pels col·lectius esmentats en línies anteriors.
3.3.- Elaborar un mapa de recursos dels serveis adreçats a la infància i a la
adolescència existents, per facilitar l’equilibri dels recursos i serveis a partir de
l’anàlisi territorial.
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3.4.- Donar suport a la Fundació “La Caixa” en impulsar el treball en xarxa de les
entitats que formen part del Programa CaixaProinfància, per millorar una resposta
organitzativa.
3.5.- Fixar procediments concrets d’actuació i metodologies conjuntes, que es
tradueixin en la promoció de la transformació social, així com en la millora efectiva de
la situació dels/les menors i de les seves famílies.
QUARTA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
Amb la finalitat de donar compliment als acords adoptats dins del present conveni, la
Fundació “La Caixa” i l’Àrea de Benestar i Famílies de l’Ajuntament de L’Hospitalet
constituiran, a la signatura del present, una Comissió de Seguiment integrada per la
Cap de Servei de l’Àrea de Benestar i Famílies de l’Ajuntament de L’Hopsitalet, o
persona en qui delegui, i el Director de l’Àrea d’Integració Social de la Fundació “La
Caixa”, o persona en qui delegui, i dos representants més designats per cadascuna
de les parts, com a interlocutors únics i vàlids per portar a terme l’objecte del
conveni.
Aquesta Comissió es reunirà de forma ordinària preferentment amb caràcter
semestral, a proposta de qualsevol de les dos Institucions. Tanmateix, qualsevol de
les dos podrà convocar una reunió amb caràcter extraordinari, sempre que ho
considerin oportú.
CINQUENA.- APORTACIÓ ECONÒMICA.
El present conveni no implica obligació econòmica alguna per a la Fundació “La
Caixa” ni per a l’Àrea de Benestar i Famílies de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
SISENA.- PUBLICITAT.
Les parts que subscriuen el present conveni acorden que qualsevol actuació que
suposi la publicitat del contingut del present Conveni Marc, així com de les actuacions
incloses en el mateix, requerirà l’autorització d’ambdues parts, fent expressa esmena
del mitjà de comunicació, la finalitat i l’anagrama o marca corporativa. En dita
publicitat haurà de figurar sempre l'anagrama d’ambdues parts.
SETENA.- VIGÈNCIA.
El present conveni marc serà vigent des de la seva signatura i fins el 31 de desembre
de 2012. Si bé, la Fundació “La Caixa” i l’Àrea de Benestar i Famílies de l’Ajuntament
de L’Hospitalet podran acordar prorrogar la seva vigència de mutu acord mitjançant la
signatura d’un pacte exprés, i fins a un màxim de dos anys més.
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Tanmateix, transcorregut el seu període inicial, la Fundació “La Caixa” i l’Àrea de
Benestar i Famílies de l’Ajuntament de L’Hospitalet avaluaran la seva col·laboració
dins dels termes d’aquest conveni marc i, segons els resultats aconseguits, valoraran
la procedència de la seva continuïtat.
OCTAVA.- EQUIP QUE PRESTI ELS SERVEIS.
L’Equip destinat per la Fundació “La Caixa” a la execució i compliment de l’objecte del
present conveni marc, depèn exclusivament d’aquesta, entenen que no té cap vincle
jurídic-laboral amb l’Àrea de Benestar i Famílies de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
En aquest sentit, es comprometen a:


La Fundació “La Caixa” informarà a l’Àrea de Benestar i Famílies de l’Ajuntament
de L’Hospitalet, com a mínim un cop durant la vigència del conveni i sense
perjudici dels mostrejos mensuals que pugui dur a terme l’Ajuntament, una
relació de l’equip que tingui destinat a l’execució i compliment del present
conveni marc.



La Fundació “La Caixa” aportarà l’equip necessari per la realització del conveni,
amb plena responsabilitat per oferir una execució satisfactòria. Tot l’equip que
executi les prestacions dependrà a tots els efectes de la Fundació “La Caixa”,
sense que entre l’equip i l’Ajuntament existeixi cap vincle de dependència
funcionarial ni laboral.



La Fundació “La Caixa” serà l’únic/a responsable davant del seu equip adscrit,
per la qual cosa, tindrà tots els drets i deures inherents a la seva qualitat de
patrona i haurà de complir les disposicions vigents en matèria laboral i de
Seguretat Social, i de Prevenció de Riscos Laborals referides al propi personal al
seu càrrec, així com complir totes les normes i condicions establertes mitjançant
negociació col·lectiva.



La Fundació “La Caixa” i l’Àrea de Benestar i Famílies de l’Ajuntament de
L’Hospitalet, establiran a la primera reunió de la comissió de seguiment a l’equip
que executarà les prestacions.

NOVENA.- RESOLUCIÓ.
Serà causa de resolució anticipada del present conveni l’incompliment de qualsevol
de les clàusules del mateix, sense perjudici del sotmetiment a l’ordre Jurisdiccional
Contenciós-Administratiu d’aquelles qüestions litigioses que pogueren donar-se entre
les parts, donada la natura administrativa del conveni.
El present conveni també podrà resoldre's de forma anticipada per mutu acord de les
parts.
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Aquest Conveni Marc, de caràcter administratiu, queda subjecte a la Llei 29/1998, de
13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa i es regirà pel
disposat en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com per la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei
11/1999, de 21 d'abril, i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre i el Decret 2568/1986,
de 28 novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
DESENA.- PROTECCIÓ DE DADES I COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT.
Ambdues parts s’obliguen a guardar estricte secret, absoluta confidencialitat i reserva
sobre qualsevol informació que poguessin conèixer amb ocasió del compliment del
conveni marc, i a utilitzar-les amb l’única finalitat de prestar els serveis acordats.
Les institucions signants d'aquest Conveni Marc hauran de respectar les
prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, i del Reglament de Desenvolupament de la LOPD,
aprovat per Reial Decret 1720/2007, en relació amb les dades que obtinguin amb
motiu de l'execució del present Conveni Marc.
Així mateix, queda expressament convingut que qualsevol dada o informació que les
parts es comuniquin seran dades dissociades, és a dir, aquells que no permeten la
identificació de persona física alguna i, per tant, estan exclosos de l'aplicació de la
normativa de protecció de dades
Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se el conveni.
I com a prova de conformitat, els compareixents signen el present Conveni, per
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats.”

SEGON.- FACULTAR a la Tinenta d’alcaldia de Benestar i Famílies per a la
signatura de tots els documents públics i privats que se’n derivin de la
formalització d’aquest conveni, la minuta del qual s’aprova.
TERCER.- TRASLLADAR el present acord a la tinenta d’alcaldia de Benestar i
Famílies, a la cap de servei de Benestar i Famílies, a la cap de negociat
d’inclusió social i a la Fundació “La Caixa”.

DICTAMEN 13.PER A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL
DE SERVEIS SOCIALS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 10 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Sr.
Ordóñez; i, per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en
l’article 123.1.c) i 123.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de las Bases
de Règim Local. Adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

VIST que l’Ajuntament en ple en sessió de 24 d’abril de 2012, va aprovar
inicialment el Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, el qual va estar sotmès a exposició pública per
mitjà d’anuncis al BOPB de 17 de maig de 2012 i DOGC de 14 de maig de
2012, i per mitjà d’anuncis al Tauler d’edictes de l’Ajuntament de 18 de maig
de 2012 i al diari “El Periódico” de 25 de maig de 2012.
VIST que el termini d’exposició pública de 30 dies hàbils; ha tingut lloc durant
el període comprés entre el 18 de maig de 2012 i el 23 de juny de 2012.
VIST que consta a l’expedient el certificat de la Vicesecretària General de
l’Ajuntament de 25 de juny de 2012, en el qual es fa constar que durant el
termini d’exposició pública anterior, s’han presentat les següents al·legacions:
a) Al·legacions presentades en data 29 de maig de 2012 per l’Oficina
Antifrau de Catalunya, registre d’entrada 23613.
VIST l’informe de la Vicesecretària, Secretària General del ple, en funcions de
data 9 de juliol de 2012.
VISTES les competències atribuïdes al Ple Municipal per aplicació de l’article
123 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Serveis a les Persones,
ACORDA:
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PRIMER.- RESOLDRE les al·legacions presentades al REGLAMENT DEL
CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET en el sentit següent:
a) Al·legacions presentades per l’Oficina Antifrau de Catalunya, en el sentit
que consta a continuació:
La referida a l’article 20.4 relativa a la publicació de les actes de les sessions
és objecte d’estimació parcial per mitjà d’una nova redacció a l’apartat 4 de
l’article 20.
SEGON.- APROVAR definitivament el REGLAMENT DEL CONSELL
MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
amb el text que figura a continuació el qual incorpora les esmenes que han
estat estimades. El text definitiu aprovat és el següent:
”REGLAMENT DEL CONSELL
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

MUNICIPAL

DE

SERVEIS

SOCIALS

DE

PREÀMBUL
La Constitució Espanyola de 1978, disposa al seu article 9.2 que correspon als
poders públics promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de les
persones i dels grups en les quals s’integren siguin reals i efectives; així com
remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la
participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social.
Tanmateix, es reconeix a l’article 23, el dret de la ciutadania a participar en els
afers públics.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, recull a l’article 24 els drets en l’àmbit dels
serveis socials, garantint l’accés, en condicions d’igualtat, a les prestacions de la
xarxa de serveis socials de responsabilitat pública i, fomentant la participació i
col·laboració de les organitzacions del tercer sector en els afers socials. I a l’article
43, el foment de la participació individual i associativa l’àmbit social.
Els drets relatius a la informació i participació ciutadana reconeguts per la
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, es troben també
recollits en legislació reguladora del Règim Local, d’una banda als articles 69 i
123.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i
als articles 48 i 62 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, que instrumenten
aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, per mitjà
d’òrgans de participació.
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L’Ajuntament de L’Hospitalet essent conscient de la importància de la participació
cívica, ha treballat conjuntament amb la seva ciutadania, motivat per l’opinió
d’una societat activa, especialment en els afers socials. I així ho va voler assegurar
des de l’any 2000 amb l’aprovació de les normes reguladores de participació
ciutadana, que han orientat fins a la data els processos participatius de la Ciutat
(DOGC núm. 3181, de 12.07.00).
Resulta rellevant remarcar la trajectòria participativa des dels anys 90 dels
col·lectius de la gent gran, de les persones amb discapacitat i de les dones de la
Ciutat. Aquests col·lectius es van constituir formalment com a Consell Municipal
de la Gent Gran de L’Hospitalet, mitjançant Acord de Ple en sessió de data 6 de
juliol de 2004; com a Consell Municipal per les Persones amb Discapacitat de la
Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, mitjançant Acord de Ple en sessió de data 29
de novembre de 2006; i com a Consell Municipal de les Dones, mitjançant Acord
de Ple en sessió de data 29 de novembre de 2006.
Aquests Consells de Participació venen funcionant fins ara amb una notable
implicació dels seus membres per aconseguir la qualitat de vida de la ciutadania i
les afectacions a la seva quotidianitat.
Altre àmbit reconegut per la seva influència en els Serveis Socials és aquell que
recull a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.
Actualment existeix el Grup de treball de Salut Mental i Addiccions com a part del
Consell de Salut amb trajectòria, consolidació i influència reconegudes. És
necessari, doncs, incloure en el marc del Consell Municipal de Serveis Socials,
l’experiència i el treball dut a terme per aquest grup de treball, en tot allò que
tingui relació amb els Serveis Socials, per tal de treballar des de tots els àmbits
referents en el sector, i amb vinculació amb el territori.
El sistema públic actual de Serveis Socials es crea com a conseqüència del
desenvolupament de diferents lleis; en els seus orígens amb la Llei de Serveis
Socials de Catalunya de l’any 1985, i ara amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
Serveis Socials, la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i la Llei 14/2010, de
27 de maig, dels drets i oportunitats de la Infància i l’Adolescència, com a
fomentadores de la participació activa del col·lectiu dels infants en la vida pública.
Més recentment, el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de
participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials junt amb les
darreres modificacions introduïdes per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de
simplificació i millorament de la regulació normativa.
Aquest marc normatiu esdevé una nova regulació de la participació cívica en tots
els nivells dels serveis socials, fomentant la fluïdesa de la informació i dels
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procediments de participació, per a reforçar la capacitat de les persones d’incidir
en la innovació i el futur dels serveis socials. Establint-se que tots els Ajuntament
obligats a la prestació de serveis socials, constitueixin un Consell de Serveis
Socials que tingui per finalitat integrar la deliberació en els processos de presa de
decisions per adequar el sistema de serveis socials a les necessitats de les
persones, essent els objectius d’aquest nou model la implicació de la societat en
els assumptes socials, la prevenció de la fragmentació social, la innovació en la
prestació dels serveis i el reforçament de les xarxes socials de suport.
El present Reglament pretén avançar dins de l’àmbit del Benestar Social en una
doble direcció. Tant en la de donar compliment a la normativa de Serveis Socials
actual, com en la d’adaptar les institucions publiques al nou temps i a les noves
demandes i necessitats de la ciutadania, les quals estan en constant
transformació. Dins d’aquest procés queden integrats els Consells Municipals de
la Gent Gran, per les Persones amb Discapacitat i de les Dones de la Ciutat de
L’Hospitalet en el nou model participatiu que impulsem.
En aquesta trajectòria no podem oblidar la importància de la Xarxa Local de
Serveis d’Atenció a la Infància de L’Hospitalet que està en funcionament. Essent
necessari destacar el reconeixement que aquest nou consell dóna a la participació
dels infants i dels/les adolescents com a persones en la plenitud dels seus drets
de ciutadania, sense altres limitacions que les establertes legalment.
Per això, aquest Ajuntament, davant la importància creixent en la Ciutat de les
entitats i els agents que intervenen en els assumptes socials, considera
fonamental la transformació i adaptació d’un nou model de participació per
continuar treballant i avançant en la integració de la ciutadania en la deliberació
de la presa de decisions.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Constitució i naturalesa jurídica
1. Es constitueix el Consell Municipal de Serveis Socials de L’Hospitalet de
Llobregat com a òrgan de participació comunitària per a l’assessorament,
consulta, deliberació, proposta i participació en matèria de serveis socials
del municipi; de conformitat amb el que disposa l’article 84 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya en relació amb els articles 49 i 54 de la Llei
12/2007 de Serveis Socials, i els articles 3 i 24 del Decret 202/2009, de 22
de desembre, dels òrgans de participació.
2. El present reglament té naturalesa orgànica de conformitat amb el que
determinen els articles 69.2 i 123.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 48.2 i 62 del Decret Legislatiu
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2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
3. El Consell es regeix per la normativa anteriorment esmentada, el present
reglament i per aquelles normes de règim intern que es dictin en
desenvolupament d’aquest.
Article 2.- Finalitats i objectius del Consell
La finalitat del Consell és instrumentar la participació de la ciutadania i de tots els
agents socials vinculats al territori de L’Hospitalet en les polítiques socials del
municipi, per tal d’integrar a les persones implicades en la pressa de decisions
que possibilitin l’eficàcia i el reforçament de la xarxa de serveis socials.
Es concreten com a objectius d’aquest Consell:
a) Implicar a la societat local en els assumptes socials fent efectiva una
participació real i activa.
b) Promoure la cohesió social als efectes de prevenir la fragmentació social.
c) Potenciar la innovació en la prestació dels serveis socials.
d) Reforçar les xarxes de serveis socials de suport.
e) Crear un espai estable d’intercanvi d’informació general i de seguiment
del Pla Local d’Actuació en matèria de Serveis Socials.
Article 3.- Funcions
a) Debatre sobre les necessitats socials dins l’àmbit dels Serveis Socials
municipals.
b) Detectar necessitats socials col·lectives, tot realitzant propostes i
suggeriments de millora integral dels recursos i serveis.
c) Informar sobre la Cartera de Serveis Municipal, així com de la corresponent
memòria anual dels Serveis Socials Municipals.
d) Deliberar sobre la orientació general dels serveis socials del municipi
efectuant les propostes que consideri necessàries.
e) Fomentar la coordinació de la programació i les intervencions de les
administracions, les entitats privades i la iniciativa social en el municipi de
L’Hospitalet de Llobregat.
f) Aprovar, si escau, el reglament de funcionament intern del Consell Municipal
de Serveis Socials.
g) Crear, coordinar i incorporar les Taules Sectorials necessàries dins del Consell
Municipal de Serveis Socials.
h) Fomentar la coordinació entre les institucions públiques i privades que actuen
en l’àmbit dels serveis socials.
i) Proposar actuacions en matèria de serveis socials als Consells territorials,
Supramunicipals i/o al Consell General de Serveis Socials.
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j) I en general, informar d’aquells temes d’interès municipal en l’àmbit dels
serveis socials que demani l’ajuntament.

TÍTOL II
COMPOSICIÓ DEL CONSELL
Article 4. -Òrgans del Consell Municipal
El Consell Municipals de Serveis Socials de L’Hospitalet de Llobregat, s’estructura
per al seu funcionament en els següents òrgans:
- La presidència del Consell.
- La vicepresidència.
- El Plenari.
- La Comissió Permanent.
- Les Taules Sectorials.
- La Secretària del Consell.
Article 5. La Presidència del Consell
La Presidència del Consell Municipal de Serveis Socials és l’òrgan unipersonal que
representa al Consell en el seu àmbit extern de projecció social.
Correspon la Presidència a l’Alcaldia o a la persona membre de la Corporació en
qui es delegui.
Article 6.- La Vicepresidència del Consell
La Vicepresidència del Consell Municipal de Serveis Socials es l’òrgan unipersonal
que substitueix a la Presidència.
Correspon la Vicepresidència al/la Tinent/a d’Alcaldia o al/la Regidor/a de
Govern en matèria de serveis socials.
Article 7.- El Plenari
El Plenari del Consell és el màxim òrgan col·legiat de deliberació del Consell en el
qual estaran representats tots els agents socials implicats en l’àmbit dels serveis
socials.
La composició del plenari és la següent:
President/a: La persona que ostenti la presidència del Consell.
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Vicepresident/a: La persona que ostenti la vicepresidència del Consell.
Vocals:
a) Una persona representant de cadascun dels grups polítics municipals
constituïts en el sí de la corporació municipal.
b) Els/les Tinents/es d’Alcaldia, Regidors/es de Govern que ostentin la delegació
en matèria d’immigració i nova ciutadania, salut, transport, educació, cultura,
esports, joventut, habitatge, accessibilitat i ocupació, seguretat, així com
els/les Regidors/es Presidents/es de Districte.
c) El/la Cap de Serveis i els/les Caps de Secció, i/o el personal tècnic municipal
en matèria de Serveis Socials en qui es delegui.
d) Una persona tècnica municipal en matèria de: gent gran, persones amb
discapacitat, dones, infància i adolescència, persones amb problemàtica social
derivada de malaltia mental , i inclusió social.
e) Dues persones tècniques municipals representants de cadascun dels
col·lectius professionals de: Treball Social, Educació Social i Psicologia.
f) Una persona tècnica municipal en representació de cadascun dels Serveis de
prestació garantida de competència municipal que composin la Cartera de
Serveis Socials.
g) Una persona d’especial rellevància per a la ciutat per cadascun dels àmbits
següents: gent gran, persones amb discapacitat, dones, infància i adolescència,
persones amb malaltia mental, i inclusió social.
h) Tres persones en representació de les persones usuàries dels serveis socials
bàsics de competència municipal.
i) Una persona que ostenti el càrrec de Direcció / Gerència, o persona en qui es
delegui, en representació de cada tipologia de Serveis a la Ciutat dins de
l’àmbit de les Persones amb Discapacitat.
j) Una persona en representació de cadascuna de les Associacions de la Ciutat
dins de l’àmbit de les Persones amb Discapacitat.
k) Una persona que ostenti el càrrec de Direcció / Gerència, o persona en qui es
delegui, en representació de cada tipologia de Serveis a la Ciutat dins de
l’àmbit de la Gent Gran.
l) Una persona en representació de cadascuna de les Associacions de la Ciutat
dins de l’àmbit de la Gent Gran.
m) Una persona que ostenti el càrrec de Direcció / Gerència, o persona en qui
es delegui, en representació de cada tipologia de Serveis a la Ciutat dins de
l’àmbit de les Dones.
n) Una persona en representació de cadascuna de les Associacions de la Ciutat
dins de l’àmbit de les Dones.
o) Dues persones que ostentin el càrrec de Direcció / Gerència, o persona en qui
es delegui, en representació de cada tipologia de Serveis a la Ciutat dins de
l’àmbit de Infància i Adolescència.
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p) Una persona que ostenti el càrrec de Direcció / Gerència, o persona en qui es
delegui, en representació de cada tipologia de Serveis a la Ciutat dins de la
Inclusió Social.
q) Una persona que ostenti el càrrec de Direcció / Gerència, o persona en qui es
delegui, en representació de cada tipologia de Serveis a la Ciutat dins de
l’àmbit de Persones amb Malaltia Mental.
r) Una persona en representació de cadascuna de les Associacions de la Ciutat
dins de l’àmbit de Persones amb Malaltia Mental.
s) Una persona en representació de la Taula del Tercer Sector Social i del mon
empresarial, que tinguin per objecte la prestació de Serveis Socials a
l’Hospitalet de Llobregat.
t) Una persona representant de cada sindicat present a L’Hospitalet de Llobregat,
que sigui representativa i/o mantingui una vinculació amb els Serveis Socials.
u) Una persona representant de la Federació d’Associacions de Veïns i de Veïnes
de L’Hospitalet.
Així mateix, la Secretaria del Consell tindrà la condició de membre del Plenari, qui
actuarà amb veu i sense vot.
Article 8. Designació dels membres del Plenari
a) Les persones en representació dels grups polítics municipals seran designades
pel/la seu/va portaveu, per mitjà d’escrit, sense que necessàriament hagin de
tenir la condició de Regidor/a.
b) Els/les Tinents/es d’Alcaldia, Regidors/es Delegats/es els/les quals podran
delegar l’assistència al plenari en una persona al servei de l’Ajuntament, que
en depengui funcionalment.
c) La persona representant de les diferents Àrees Territorials serà el/la
Regidors/a de Districte o la persona que aquest designi.
d) El/la Cap de Serveis, els/les Caps de Secció, i/o el personal tècnic municipal en
matèria de Serveis Socials en qui es delegui, seran designats pel Regidor/a
Delegat/da en matèria de serveis socials.
e) El personal tècnic municipal serà designat pel/la Tinent/a d’Alcaldia o
Regidor/a de Govern que ostenti la delegació en cada matèria.
f) Les persones d’especial rellevància que figuren a l’article anterior seran
designades a proposta del pel/la Tinent/a d’Alcaldia o Regidor/a de Govern
que ostenti la delegació en matèria de serveis socials, i nomenades formalment
mitjançant Decret.
g) Les persones que representin a les persones usuàries de serveis socials seran
escollides d’entre aquelles que formin part de la xarxa de serveis socials
municipals i que manifestin el seu desig de participar en el consell.
h) Les persones que representen als Serveis seran designades entre elles segons
el servei prestat i per tipologia, de comú acord. A falta de consens, la persona
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representant del Servei serà aquella que ostenti més antiguitat al Registre
d’Entitats de Serveis Socials; podent establir-se entre elles, mecanismes de
successió de la representació en funció de l’antiguitat.
i) Les persones en representació de les Associacions seran designats pels seus
òrgans de govern. La seva designació s’acreditarà per mitjà de certificat
expedit pel respectiu representant.
j) La persona en representació del Tercer Sector i empresarial de prestació de
serveis socials serà aquella que tinguin un major grau d’implantació a la ciutat,
atenent un major número de centres de la seva titularitat i a igual número una
major antiguitat.
k) La persona en representació de les associacions sindicals seran designades pel
seus respectius òrgans de govern. La seva designació s’acreditarà per mitjà de
certificat expedit pel respectiu representant.
l) La persona en representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes
de L’Hospitalet serà designada pel seu òrgan de govern. La seva designació
s’acreditarà per mitjà de certificat expedit pel respectiu representant.
Article 9.- La Comissió Permanent
1.- La Comissió Permanent és l’òrgan col·legiat designat pel Plenari, que té com
objectiu garantir el funcionament àgil i dinàmic del Consell entre la celebració de
les sessions del Plenari, per tal de que totes les persones membres puguin estar
informades de les tasques realitzades per totes les Taules Sectorials.
2.- La Comissió Permanent estarà constituïda per:
a. La Presidència del Consell.
b. La Vicepresidència.
c. Tres persones en representació de totes les Associacions que participen al
Plenari per cadascun dels àmbits que composin el Serveis Socials
municipals.
d. Una persona que ostenti el càrrec de Direcció / Gerència, o persona en qui
es delegui, en representació de tots els Serveis de competència municipal a
la Ciutat per cadascun dels àmbits representats en aquest Consell.
e. El/la Cap de Serveis, els/les Caps de Secció i/o el personal tècnic municipal
en matèria de Serveis Socials en qui es delegui, seran designats/es pel/la
Tinent/a d’Alcaldia o pel/la Regidor/a de Govern en matèria de serveis
socials.
f. Personal tècnic municipal representant de cadascun dels àmbits que
composin els Serveis Socials municipals encarregat/da de la direcció de les
Taules Sectorials.
g. Personal tècnic municipal representant en matèria d’immigració i nova
ciutadania, salut, transport, educació, cultura, esports, joventut, habitatge,
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accessibilitat i ocupació, seguretat i representants de cada districte, en
funció de la matèria a treballar i segons calendari de treball aprovat.
3.- La designació dels membres de la comissió permanent correspon al Plenari del
consell per acord adoptat amb el quòrum de la majoria simple, a proposta de
cadascun dels sectors representats, entre les persones membres del Plenari. El
nomenament haurà de tenir en compte el criteri de paritat de gènere.
4.- Cas que es produeixi una vacant entre els membres de la Comissió, aquesta
podrà designar provisionalment a un membre del Plenari, del sector
corresponent que el substitueixi, fins al nomenament definitiu pel plenari que
haurà de tenir lloc en la primera sessió que es celebri amb posterioritat a la data
en que s’hagi produït la vacant.
5.- Actuarà de Secretaria de la Comissió la persona que ho sigui del Plenari.
Article 10.- Taules sectorials
1.- Les Taules sectorials del Consell són els òrgans col·legiats, de caràcter
temporal o permanent, que donen operativitat i agilitzaran les línies de treball
fixades pel Consell Municipal de Serveis Socials, d’acord amb les funcions que li
han estat assignades.
2.- El Plenari, a proposta del seu President, acordarà per raó de l’àmbit a
desenvolupar (Gent Gran, Persones amb Discapacitat, Dones, Infants, Inclusió
Social, Persones amb Malaltia Mental,... ) els components de les Taules Sectorials
atenent a la seva especificitat, encara que no formin part del Consell.
3.- La composició de les Taules Sectorials i el seu règim de funcionament serà
determinat pel plenari en el moment de la seva creació. El qual haurà de
determinar la persona que ostenti la presidència i la secretària de la Taula
Sectorial.

Article 11.- Secretaria.
La Secretaria del Consell Municipal de Serveis Socials és l’òrgan unipersonal que
aixecarà acta de les sessions dels Plenari i de la Comissió Permanent del Consell.
Correspon la Secretaria del Consell a la persona que ocupi el càrrec de Secretaria
General del Ple, la qual podrà delegar aquestes funcions en un/a lletrat/da al
servei de l’Àrea que tingui encomanada la gestió dels serveis socials.

…/…

103

TÍTOL III
REGIM JURÍDIC I DE FUNCIONAMENT DELS ORGANS DEL CONSELL.
CAPITOL 1 .- DEL PLENARI
SECCIÓ 1a. REGIM JURÍDIC DEL PLENARI
Article 12- Drets i deures dels membres del Plenari.
Les persones que integren el Plenari del Consell tindran dret a:
− Expressar lliurement les seves idees, postures i propostes dins el marc
funcional i operatiu del Consell
− Assistir a les sessions del Plenari i participar en els debats amb veu i vot.
− A rebre les convocatòries de les sessions.
− A conèixer els antecedents dels acords que es sotmetin a consideració del
Plenari.
Correlativament els membres del plenari tindran els deures següents:
− Assistir a les reunions del Plenari, personalment o per delegació en els termes
recollits en el present reglament.
− Mantenir durant les sessions del Plenari respecte a les opinions, postures i
propostes de la resta de components.
− Respectar la normativa del present Reglament, així com de la resta de
normativa vigent aplicable.
Article 13.- Mandat del Plenari. Constitució i Renovació del Consell.
El mandat del Plenari del consell coincidirà amb el mandat de la corporació
municipal i per tant serà renovat en la seva totalitat amb ocasió de l’inici de cada
mandat d’aquesta. Els membres del Plenari que no tinguin la condició de
membres electes de la corporació, restaran en funcions fins a la nova constitució
del Plenari renovat que haurà de tenir lloc en el termini màxim de 6 mesos a
comptar de la data de celebració del ple constitutiu de la corporació.
No obstant això, els membres del Plenari podran dimitir o ser cessat lliurement
per qui hagi realitzat la designació, amb els mateixos requisits que els exigits per
al seu nomenament. La notificació del cessament haurà de contenir el nom de la
persona que substituirà al cessat. Aquesta es posarà en coneixement de la
Secretaria, la qual donarà comptes als òrgans del Consell.
Les persones que formen part del Plenari del consell, per raó del seu càrrec
cessaran com a membres del plenari amb ocasió dels cessament en el càrrec en
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virtut del qual en formen part del Plenari; i es produirà la seva substitució
automàtica per la persona que passi a ocupar aquest.
Així mateix es produirà el cessament com a membre del Plenari, per renúncia al
càrrec, defunció o per acord del Plenari adoptat per majoria absoluta dels seus
membres.
El procediment de renovació s’iniciarà per mitjà de resolució del/a Tinent/a
d’Alcaldia o Regidor/a de Govern en matèria de serveis socials en el qual es fixarà
el termini per al nomenament dels membres del Plenari, per part d’aquelles
entitats que en formen part i fixarà la data de la sessió constitutiva del nou
Consell.
Article 14.- Competències del Plenari.
Correspon al Plenari:
a. Aprovar el Reglament de funcionament intern del Consell Municipal de
Serveis Socials de L’Hospitalet de Llobregat.
b. Nomenar la Comissió Permanent.
c. Aprovar la constitució, règim de funcionament, composició i competències de
les Taules Sectorials.
d. Aprovar el calendari de reunions del plenari del consell.
e. Aprovar el programa de treball de les Taules Sectorials presentat per la
Comissió Permanent.
f. Deliberar sobre l’orientació general dels serveis socials al municipi.
g. Aprovar la Memòria Anual del Consell a proposta de la Comissió Permanent.
h. Aprovar una memòria anual, composada pels treballs, activitats i informes
realitzats per les Taules Sectorials, i que hagin estat aprovats en el sí d’aquest
Consell, fent-ne difusió.
i. Aprovar i elevar a l’Ajuntament de L’Hospitalet les propostes d’actuació
provinents dels treballs de les Taules Sectorials, ja examinades i degudament
informades per la Comissió Permanent.
j. Posar en coneixement dels membres del Plenari l’admissió o destitució
d’altres membres.
k. Vetllar pel compliment de les funcions pròpies del Consell recollides a l’article
3 del present.

SECCIÓ 2a. REGIM DE FUNCIONAMENT DEL PLENARI.
Article 15.- Convocatòria i règim de sessions del Plenari.
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El Plenari es reunirà en sessió ordinària un cop a l’any, i en sessió extraordinària
sempre que la Presidència ho consideri adient o quan ho sol·liciti la tercera part
dels membres que integren el Plenari.
La convocatòria de les sessions del Plenari s’efectuarà per la Presidència, i serà
notificada per la Secretaria a tots els membres del Plenari amb una antelació
mínima de 15 dies hàbils a la data de la seva celebració, excepte les sessions
extraordinàries que seran notificades amb una antelació mínima de 4 dies hàbils.
Es promourà la utilització telemàtica de les notificacions, tot i que s’haurà de
garantir en tot cas que la mateixa arribi als membres del Plenari.
La convocatòria es farà per escrit i inclourà l’ordre del dia de la sessió, i la
informació sobre els temes objecte de la convocatòria haurà d’estar a disposició
dels membres que formen part del plenari des de la data de la convocatòria en la
Secretaria del consell. Així mateix la convocatòria contindrà l’hora i el lloc de
celebració de la sessió.
L’ordre del dia serà lliurement fixat per la Presidència si bé aquesta haurà
d’incloure obligatòriament els temes proposats per la Comissió Permanent.
Una tercera part dels membres del Plenari podran proposar la inclusió a l’ordre
del dia de la sessió propostes o temes que siguin competència del plenari, i la
Presidència inclourà aquesta iniciativa a l’ordre del dia del Plenari recavant
prèviament l’informe de la Comissió Permanent.
No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figurin en
l’ordre del dia de la sessió, llevat que siguin presents tots els membres del Plenari
i/o de la Comissió Permanent, i sigui declarada la urgència de l’assumpte pel vot
favorable de la majoria absoluta del mateix.
Per a la vàlida constitució de la sessió del plenari es requerirà la presència de la
Presidència i de la Secretaria o de qui legalment els/les substitueixin, i la meitat
dels seus membres.
En el supòsit de no assolir-ne el quòrum d’assistència establert al punt anterior, la
sessió tindrà lloc en segona convocatòria 15 minuts més tard. En aquesta segona
convocatòria, el quòrum mínim establert per la vàlida constitució de la sessió serà
comptant amb l’assistència de la Presidència, la Secretaria i almenys un 25% dels
seus membres.
Article 16.- Delegació de vot
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Els membres del Plenari, podran delegar el seu vot, per causa d’impossibilitat
d’assistència i per a cada una de les sessions que tinguin lloc.
La delegació només serà vàlida per aquella sessió en concret i s’haurà de
formalitzar per escrit, signat per la persona delegant, dirigit a la Presidència i
presentat a la Secretaria del Plenari, amb una antelació mínima de 15 minuts
abans de la prevista a la convocatòria per a l’inici de la sessió.
L’escrit de delegació haurà de contenir les dades personals que permetin
identificar a la persona delegada.
Article 17.- Desenvolupament de les sessions.
Comprovada l’existència de quòrum per a la celebració de la sessió, la Presidència
obrirà la mateixa i es procedirà a l’exposició i debat dels punts de l’ordre del dia.
La Presidència dirigeix els debats i ordena les intervencions dels diferents
membres del Plenari.
La Presidència en qualsevol moment de la sessió podrà cridar a l’ordre als
membres del Plenari, quan:
a) No es respectin els torns de paraula, s’interrompi les intervencions d’altres
membres del Plenari o s’alteri de qualsevol manera l’ordre de les sessions.
b) Pretenguin prendre o continuar en l’ús de la paraula sense que li hagi estat
concedida, havent exhaurit la seva intervenció o un cop li hagi estat retirada.
Article 18.- Formalitats de les votacions
Els assumptes que siguin sotmesos a la deliberació i requereixin votació dels
membres del Consell, es procedirà de la següent manera: El vot podrà ser emès en
sentit afirmatiu, negatiu o d’abstenció. Si no existeix manifestació en altre sentit
pels membres assistents s’entendrà que voten afirmativament. S’intentarà assolir
el consens en els acords del Consell, si no s’assoleix aquest consens la Presidència
podrà decidir deixar l’assumpte sobre la taula per tal de sotmetre’l a una propera
reunió o procedir a sotmetre a votació l’assumpte el qual es considerà aprovat si
voten a favor més de la meitat dels membres presents o representats al Consell.
Els membres del Plenari podran sol·licitar a la Secretaria que es faci constar a
l’acta de la sessió el vot contrari, l’abstenció o el vot favorable a l’acord pres i els
motius que el justifiquen.

…/…

107

Les votacions ordinàries es faran a mà alçada, llevat que una quarta part dels
membres presents del Plenari sol·licités una votació nominal o secreta.
Finalitzada la votació en cap cas es podrà portar a terme una nova votació sobre
el mateix assumpte. No obstant això en cas d’empat en número de vots afirmatius
i negatius, es repetirà la votació i si persisteix l’empat la presidència podrà dirimir
la votació exercint el seu vot de qualitat
Article 19.- Caràcter públic de les sessions del plenari
Les sessions del Plenari seran públiques.
No obstant això, la Presidència per iniciativa pròpia o en atenció als assumptes
inclosos a l’ordre de la sessió podrà convocar a participar amb veu però no amb
vot, a aquelles persones físiques o jurídiques, expertes i/o entitats en qualitat de
convidats i/o observadores que puguin realitzar aportacions d’interès o es trobin
directament afectades per algun dels temes a tractar a l’ordre del dia.
D’altra banda, en compliment legal de la legislació en matèria d’infància i
adolescència, la Presidència establirà els mecanismes necessaris per recollir les
opinions dels/les menors d’edat, per tal que puguin ser escoltats/des en relació a
aquells assumptes que figurin a l’ordre del dia i que puguin ser del seu interès.
Article 20.- Contingut i aprovació de les actes de les sessions del Plenari
1.- De cada sessió plenària la Secretaria del Plenari estendrà acta en la qual es farà
constar com a mínim:
a) Lloc de la reunió, dia, més, any i hora en la qual s’inicia la sessió.
b) Nom i cognoms de la Presidència del Plenari, dels membres que han assistit a la
reunió, dels membres que han delegat el seu vot i la persona en qui han delegat,
fent constar de manera expressa l’existència del quòrum suficient per a la
celebració de la sessió.
c) Tipus de sessió i si té lloc en primera o en segona convocatòria.
d) Ordre del dia de la sessió i constància de les intervencions que s’hagin demanat
expressament
e) Tipus de votació i resultat de la mateixa.
f) Hora en la qual la Presidència aixeca la sessió.
2. Quan no existeixi el quòrum necessari per a la celebració de la sessió l’acta de la
sessió es suplirà amb una diligència autoritzada amb la firma de la Secretaria del
Plenari i en la qual es consignarà la causa de la no celebració de la sessió, els
membres del plenari que van assistir i els que van delegar el seu vot.
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3. L’acta de la sessió s’aprovarà, com a norma general, en la següent sessió
plenària.
4. L’esborrany de les actes de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries,
s’hauran de trametre a tots els membres del plenari, en un termini màxim de 30
dies hàbils a comptar del següent a la data de celebració de la sessió. Els acords
adoptats es faran públics a la pàgina web municipal en el termini de 3 dies hàbils
a comptar del següent a la data de la sessió en la qual s’hagin aprovat. Les actes de
les sessions, un cop aprovades, seran de lliure accés als ciutadans i ciutadanes per
mitjà de la seva publicació a la pàgina web municipal. En la difusió pública
d’acords i actes s’observaran les prescripcions legals sobre protecció de dades de
caràcter personal.
CAPITOL 2.- DE LA COMISSIÓ PERMANENT
Article 21.- Competències de la Comissió Permanent
Són competència de la Comissió Permanent:
a. La representació permanent del Plenari.
b. Aprovar el calendari de sessions i el règim de treball.
c. Estudiar, debatre i emetre informes en relació als assumptes que s’han
d’elevar al plenari.
d. Impulsar el programa de treball de les Taules Sectorials i fer un seguiment del
mateix.
e. Aprovar una memòria anual, composada pels treballs, activitats i informes
realitzats per les Taules Sectorials.
f. Examinar i elevar al Plenari del Consell les propostes d’actuació provinents
dels treballs de les Taules Sectorials.
g. Proposar al Plenari l’aprovació de la Memòria Anual del Consell.
h. Elaborar la memòria anual composada pels treballs, activitats i informes
realitzats per les Taules Sectorials, i que hagin estat aprovats en el sí del
consell.
i. Executar qualsevol facultat del Plenari, en cas d’urgència, sens perjudici de la
posterior ratificació per part del Plenari.
j. I en general totes aquelles facultats que expressament li delegui el Plenari.
Article 22.- Règim de funcionament de la comissió permanent
1. La designació nominal dels membres del plenari que integraran la Comissió
Permanent correspondrà al Plenari del Consell en la seva sessió de constitució.
2. La Presidència nata de la Comissió Permanent correspon al President/a del
Consell, si bé aquesta podrà delegar-la.
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3. El Secretari del Consell ho és també de la Comissió Permanent.
4. La primera sessió de la Comissió Permanent haurà de tenir lloc en el trimestre
següent a la designació de les persones integrants nomenades pel Plenari del
consell.
5. La Comissió Permanent es reunirà en sessió ordinària tres cop a l’any, i en
sessió extraordinària sempre que la Presidència ho consideri adient o quan ho
sol·liciti la tercera part de les persones que integren la Comissió Permanent.
Tanmateix, pel que fa el règim de funcionament s’estarà a allò que es disposa en el
present reglament per al funcionament del Plenari.

CAPITOL 3.- DE LES TAULES SECTORIALS
Article 23.- Competències de les taules sectorials
Les taules sectorials s’organitzen entorn dels diferents àmbits dels serveis socials
que queden reflectits en aquest reglament. Corresponen a cada una d’elles les
següents funcions:
a. Deliberar sobre l’orientació general del servei social del seu sector.
b. Formular propostes i recomanacions a la comissió permanent.
c. Emetre informes sobre el mapa de serveis socials i les prestacions socials del
municipi en matèria del seu sector.
d. Donar compliment a les funcions del Consell recollides a l’article 3 del present
reglament, adequant-les a l’àmbit propi de cada Taula Sectorial i al programa
aprovat.
e. I en general totes aquelles facultats que expressament li delegui el Plenari.
Les Taules sectorials es relacionen amb el Plenari per mitjà de la Comissió
Permanent, a la qual eleven els seus informes i propostes.
Article 24.- Règim de funcionament de les taules sectorials
1. La designació nominal dels membres del plenari que integraran les diferents
taules sectorials correspondrà al Plenari del Consell en la seva sessió de
constitució.
2. La Presidència i la Secretaria de les taules diferents es determinarà per acord
del plenari.
3. El règim de funcionament de les diferents taules sectorials es determinarà per
acord del plenari en el moment de la seva constitució i en tot allò que no es reguli
expressament s’estarà a allò que disposa el present reglament per al
funcionament del plenari.

…/…

110

DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES
Disposició addicional
La referència en el present text a “persones amb malaltia mental” s’utilitza per tal
de fer referència al col·lectiu de persones amb problemàtica social derivada de
malaltia mental.

Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor del present Reglament, quedarà automàticament
derogada la següent normativa:
a) Normativa de Funcionament del Consell Municipal de la Gent Gran de
L’Hospitalet, aprovada mitjançant Acord de Ple en sessió de 3 de febrer de 2004.
b) Normativa de Funcionament del Consell Municipal per les Persones amb
Discapacitat, aprovada mitjançant Acord de Ple en sessió de data 20 d’abril de
2006.
c) Normativa de Funcionament del Consell Municipal de les Dones, aprovada
mitjançant Acord de Ple en sessió de data 20 d’abril de 2006.
Disposició transitòria
No obstant el que determina la disposició anterior, el Consell Municipal de la Gent
Gran, el Consell Municipal per a les Persones amb Discapacitat i el Consell
Municipal de Dones, continuaran les seves funcions fins a la constitució del nou
Consell Municipal de Serveis Socials que es regula al present reglament.
Disposicions finals
Primera.- En tot allò que no prevegi el present reglament s’estarà al que disposen
els articles 13 i següents de la Llei 26/2006 de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, per la Llei 12/2007,
d’11 d’octubre, de serveis socials, pel Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels
òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, i per
la resta de la legislació autonòmica i estatal d’aplicació. Així mateix es considerarà
derogades automàticament aquelles disposicions del present reglament que
contravinguin en el futur la legislació aplicable.
Segona.- 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
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publicació s’efectuarà un cop hagi tingut lloc l’aprovació definitiva i el posterior
termini de 15 dies hàbils, previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Tercera.- El procediment per a la constitució d’aquest Consell s’iniciarà en el
termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest reglament
pel procediment previst a l’article 13 del present reglament.”

TERCER.- Donar compte del present acord 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.
QUART.- Transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la comunicació
prevista a l’apartat anterior, es procedirà, de conformitat amb el que determina
l’art. 70.2 de la Llei 7/1985, a la publicació del text íntegre del reglament 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, als efectes d’iniciar la seva
vigència.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldia presidència i a la Tinenta d’alcaldia de l’Àrea de
Benestar i Famílies per tal que, de manera indistinta, adoptin els actes
necessaris per a l’execució d’aquest acord.
SISÈ.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. F.C.M. PER
DICTAMEN 14.INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXPEDIENT SA 28/11)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies
núm. 1343/2012, de 10 de febrer, es va incoar el present procediment
sancionador contra el Sr. F.C.M., amb DNI 46.xxxxxxxxxxx i domicili al carrer
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de l’Hospitalet, per una infracció molt greu contra la
normativa de protecció dels animals.
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ATÈS que l’esmentada resolució Decret i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser
objecte de dos intents infructuosos de notificació en dates 27 i 28 de febrer de
2012, com així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta
raó i ales efectes previstos en l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va
notificar mitjançant publicació al BOP del 22 de març de 2012 i exposició al
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de l’Hospitalet entre els dies 15 i 27 de març
de 2012.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica
de prova per part de l’imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a
l’efecte.
ATÈS que en data 18 d’abril de 2012, la Sra. Instructora va dictar nova
Proposta de resolució i d’obertura de tràmit d’audiència, la qual va ser objecte
de notificació en el domicili de l’imputat en data 9 de maig de 2012, com així
mateix consta a la corresponent diligència de notificació.
ATÈS que consta la presentació d’un escrit en data 17 de maig de 2012, al
qual l’imputat al·lega que l’any 2009 va donar el gos a una tercera persona.
VISTA la Proposta definitiva de resolució da la Sra. Instructora, en la qual
proposa la desestimació de les esmentades al·legacions per les raons
següent:
-

-

L’expedient s’inicia com a conseqüència d’una denúncia del servei de la
Guàrdia Urbana de l’Hospitalet, de data 27 de gener de 2011, -dos anys
després de la suposada cessió-, a la qual consta que l’imputat conduïa el
gos potencialment perillós sense morrió.
Consultades les dades que consten a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de
Companyia, a data 23 de maig de 2012, resulta que el propietari i
responsable de l’animal continua sent l’imputat.

VISTES les competències resolutòries del PLE, atorgades per l’article 123.1.p)
de la llei 7/1985, LBRL, en relació amb l’article 13.1 de la llei 10/1999, de 30/7,
modificada per l’article 49 de la llei 7/2004, de 18/7, de mesures fiscals i
administratives.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:
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ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució de data 18 d’abril de
2012 i DESESTIMAR íntegrament les al·legacions presentades per l’imputat,
en el Registre General 2, en data 17 de maig de 2012, núm. d’entrada 21833,
per les següents raons:
-

L’expedient s’inicia com a conseqüència d’una denúncia del servei de la
Guàrdia Urbana de l’Hospitalet, de data 27 de gener de 2011, -dos anys
després de la suposada cessió-, a la qual consta que l’imputat conduïa el
gos potencialment perillós sense morrió.

-

Consultades les dades que consten a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de
Companyia, a data 23 de maig de 2012, resulta que el propietari i
responsable de l’animal continua sent l’imputat.

SEGON.- DECLARAR responsable dels fets, el Sr. F.C.M., amb domicili al carrer
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 13.8 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre, en relació amb l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER. - IMPOSAR al
Sr. F.C.M., amb domicili al carrer
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de l’Hospitalet, la sanció que es relaciona amb la
quantitat següent:
a) Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença
i conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre
el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article
3.1 del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i
l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria
de gossos considerats potencialment perillosos.
b) Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre.
c) Qualificació definitiva: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre).
d) Sanció definitiva: 2.404,05.-euros, quantia mínima a imposar segons
l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap
de la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i a la Intervenció General.
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DICTAMEN 15.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. E.L.H. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXPEDIENT SA 56/11)
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. 1726/2012, de 17 de febrer, es va incoar
el present procediment sancionador contra el Sr. E.L.H. per haver incorregut
en el supòsit d’infracció de portar un gos de raça potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
VIST que l’ esmentada resolució i la proposta adjunta, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació a l’interessat entre els dies 23 de
febrer i 6 de març de 2012, per la qual cosa i als efectes de l’article 59.5 de la
Llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar mitjançant publicació al BOPB de 14 de
maig de 2012 i exposició al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament entre els dies 13
i 25 d’abril de 2012.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’interessat, dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, s’ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits
reglamentaris establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:
ACORDA:
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PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. E.L.H. mitjançant resolució núm.
1726/2012 de 17 de febrer.
SEGON.- RATIFICAR en tots els termes la proposta de resolució presentada
per la Sra. Instructora de data 7 de juny de 2012 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.L.H. amb DNI 38.xxxxxxxxxxx i domiciliat al
carrer xxxxxxxxxxxxx d’aquesta ciutat, autor de l’ esmentada infracció , tal i
com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
QUART. - IMPOSAR al Sr. E.L.H., responsable de la comissió de la infracció
que es descriurà i la sanció que es relaciona , amb la quantitat que es dirà:
1).-

Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública (parc
infantil). El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU,
► Qualificació definitiva de la sanció 185,- Euros,

CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a les persones interessades i a
la Intervenció General.

DICTAMEN 16.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. J.G.G.A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXPEDIENT SA 25/12)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 4351/2012, de 16 de maig, es va incoar
el present procediment sancionador contra el Sr. J.G.G.A. per haver incorregut
en el supòsit d’infracció de portar un gos de raça potencialment perillosa
sense lligar ni morrió a la via pública.
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VIST que l’ esmentada resolució i la proposta adjunta, van ser notificats a
l’interessat en data 22 de maig de 2012.
VIST que l’imputat va presentar al·legacions en data 29-05-2012, les quals
han estat desestimades per la Sra. Instructora en la seva proposta de
resolució de data 11-06-2012, per considerar que suposen un reconeixement
dels fets imputats.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, i com la
proposta definitiva de sanció de data 11-06-2012.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits
reglamentaris establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. J.G.G.A. mitjançant resolució núm.
4351/2012 de 16 de maig.
SEGON.- DESESTIMAR les al·legacions de l’imputat de 29-05-2012, per
considerar que les mateixes suposen un reconeixement dels fets imputats, i
RATIFICAR en tots els termes la proposta de resolució presentada per la Sra.
Instructora de data 11 de juny de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de
caràcter greu i declarar al Sr. J.G.G.A. amb NIE X-xxxxxxxxxx i domiciliat al
carrer xxxxxxxxxxxxx d’aquesta ciutat, autor de l’ esmentada infracció , tal i
com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
QUART. - IMPOSAR al Sr. J.G.G.A., responsable de la comissió de la
infracció que es descriurà i la sanció que es relaciona , amb la quantitat que
es dirà:
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1).-

Portar el gos potencialment perillós (American Staffordshire) sense
lligar ni morrió a la via pública . El que constitueix infracció dels articles
2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de
gossos considerats potencialment perillosos
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU,
► Qualificació definitiva de la sanció 185,- Euros,

CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a les persones interessades i a
la Intervenció General.

DICTAMEN 17.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. L.M.F.P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXPEDIENT SA 20/12)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant Resolució 4687/2012, de 30 de maig, es va incoar
expedient sancionador contra el Sr. L.M.F.P., amb domicili a l’Av.
xxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet.
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 que l’esmentada resolució i el plecs de càrrecs adjunt, van ser objecte
de notificació a l’interessat en data 06 de juny de 2012, com així consta a la
corresponent diligència.
ATÈS que en l’esmentada resolució incoatòria es comunicava l’imputat
l’atorgament d’un termini de 15 dies per a fer al·legacions i proposar prova,
amb l’advertència de que, de no formular al·legacions en el termini expressat,
la instructora proposaria l’elevació de l’expedient per a la seva resolució
definitiva.
VIST que la resolució d’incoació ja conté un pronunciament precís sobre la
responsabilitat de la persona imputada.
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VIST que no consta que s’hagi produït la presentació d’al·legacions ni la
sol·licitud de pràctica de prova per part de la interessada, en referència al
present procediment sancionador, en el termini atorgat de quinze dies.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions i sancions,
de data 29 de juny de 2012, s’ajusta a la legalitat vigent.
VIST l’ informe de l’ Assessor Jurídic del Servei de Salut.
VIST el que disposen els articles 13.2, 16.1 i 19.2 del Reial Decret 1398/1993,
de 4 d’agost, sobre l’exercici de la potestat sancionadora.
ATÈS que l’òrgan competent, resolució d’imposició de les sancions
proposades. Aquest òrgan competent és el Ple municipal, segons determina
l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985, RBRL, en relació amb l’article 13.1 de la llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, modificada per l’article 49 de la llei 7/2004, de 16 de
juliol, de mesures fiscals i administratives.
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva el Plecs de càrrecs al Sr. L.M.F.P. mitjançant
resolució núm. 4867/2012 de 30 de maig de 2012.
SEGON.- RATIFICAR en tots els termes la proposta definitiva de resolució
presentada per la Sra. Instructora de data 29 de juny de 2012 i en
conseqüència declarar provats els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de
caràcter Molt greu i declarar al Sr. L.M.F.P., amb domicili a l’Av.
xxxxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet, d’aquesta ciutat, autor de l’ esmentada
infracció , tal i com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
QUART.- IMPOSAR al Sr. L.M.F.P., responsable de la comissió de la infracció
que es descriurà i la sanció que es relaciona , amb la quantitat que es dirà:
a) Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença
i conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre
el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article
3.1 del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i
l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria
de gossos considerats potencialment perillosos.
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b) Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre.
c) Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
d) Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a les persones interessades i a
la Intervenció General.

PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR A.M.L. PER
DICTAMEN 18.INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP.SA26/12
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant resolució núm. 4206/2012, de 15 de maig de 2012, La
Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies va incoar expedient
sancionador contra el Sr. A.M.L., amb domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxxx de
l’Hospitalet, per infracció de la Llei 10/1999, per portar el gos potencialment
perillós sense morrió a la via pública i no disposar de l’assegurança de
responsabilitat civil que es requereix com a condició indispensable per la
tinença de gossos potencialment perillosos.
VIST que l’esmentat Decret, juntament amb la Proposta de resolució, van ser
objecte d’un intent infructuós de notificació el dia 24 de maig de 2012, perquè
l’interessat es va negar a agafar el trasllat i a signar qualsevol rebut (a la
diligència de notificació es diu “refusada”, amb la identificació i DNI del
notificador). No obstant, una còpia de la notificació va ser deixada a la bústia
del destinatari. Amb tot, tampoc consta la presentació de cap tipus d’al·legació
per part de l’imputat en el termini de deu dies atorgat a l’efecte.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap
mitjà de prova per part de l’interessat en l’esmentat termini de 10 dies.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, s’ajusten a la legalitat vigent.
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ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits
reglamentaris establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. A.M.L. mitjançant resolució núm.
4206/2012 de 15 de maig.
SEGON.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la
Instructora del procediment en data 22 de juny de 2012 i en conseqüència
declarar provats els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. A.M.L., amb domicili al
carrer xxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet , per infracció de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
QUART. - IMPOSAR al Sr. A.M.L., amb domicili al carrer xxxxxxxxxxxxx de
l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es
relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
que es qualifica definitivament com a GREU, i es sanciona
definitivament amb 185,00.-euros.
2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix
com a condició indispensable per la tinença de gossos potencialment
perillosos (art. 1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos
en el Registre general d’animals de companyia, el que contravé l’article
3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. El que constitueix infracció de
l’article 7.3.b) d’aquesta Llei, que es qualifica definitivament com a

…/…

121

GREU, i es sanciona definitivament amb 370,00.- euros (art. 11.1 de la
Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Cap de la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i Inspecció i a la Intervenció
General.

DICTAMEN 19.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. R.H.J. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 DE GOSSOS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, MANCA DE LLICÈNCIA. EXP. SA 41/11
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 d’incoació de la Tinenta d’alcaldia de Benestar
i Famílies, núm. 1194/2012, de 8 de febrer , es va incoar el present
procediment sancionaor contra el Sr. R.H.J., amb domicilio al carrer
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx de l‘Hospitalet, per una infracció molt greu contra la
normativa de protecció dels animals.
VIST que la resolució d’incoació i el Plec de càrrecs adjunt a la mateixa van
ser objecte de diversos intents infructuosos de notificació a l’interessat entre
els dies 23 i 28 de febrer de 2012.
ATÈS que, per l’anterior i als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC,
la resolució d’incoació i el Plec de càrrecs indicats es van notificar mitjançant
publicació al BOPB del 12 de març de 2012 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament entre els dies 5 i 22 de març de 2012.
VIST que, de resultes de l’anterior, la Sra. Instructora va dictar Proposta
definitiva de qualificació i imposició de sancions en data 4 de maig de 2012, la
qual va ser objecte de infructuosos intents de notificació els dies 9 i 15 de
maig de 2012, raó per la qual es va notificar mitjançant publicació al BOPB del
dia 30 de maig de 2012 i exposició al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament entre
els dies 21 de maig i 8 de juny de 2012.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions per part de l’interessat en el
termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
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.- PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la
infracció i la proposta inicial de sanció imputada al Sr. R.H.J. mitjançant
resolució núm. 1194/12 de 8 de febrer.
SEGON.- RATIFICAR en tots els termes la proposta de resolució presentada
per la Sra. Instructora de data 4 de maig de 2012 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de
caràcter molt greu i declarar al Sr. R.H.J. , domiciliat al carrer
xxxxxxxxxxxxxxxxxx d’aquesta ciutat, autor de l’ esmentada infracció , tal i
com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
QUART. - IMPOSAR al Sr. R.H.J., responsable de la comissió de la infracció
que es descriurà i la sanció que es relaciona , amb la quantitat que es dirà:

a) Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença
i conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre
el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article
3.1 del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i
l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria
de gossos considerats potencialment perillosos.
b) Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre.
c) Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
d) Sanció definitiva: 2.404,05.-euros, quantia mínima a imposar segons
l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
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RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. R.H.J., amb
domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxxxxx de l‘Hospitalet, en aplicació de l’article
13.8 de la Llei 50/99 de 23 de desembre, en relació amb l’art. 130 de la llei
30/1992, LRJ – PAC
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada a la
instructora i a la Intervenció General.

PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. D.E.M.M PER
DICTAMEN 20.INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXPEDIENT SA 51/11)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant Resolució 2495/2012, de 09 de març, es va incoar
expedient sancionador contra el Sr. D.E.M.M., amb domicili al carrer
xxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet.
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 que la resolució d’incoació núm. 2945/2012, de 9 de març i el Plec de
càrrecs adjunt a la mateixa van ser objecte de diversos intents infructuosos de
notificació a l’interessat els dies 28 de març i el 2 d’abril de 2012, com així
consta a la corresponent diligència.
ATÈS que, per l’anterior i als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC,
la resolució d’incoació i el Plec de càrrecs indicats es van notificar mitjançant
publicació al BOPB del 3 de maig de 2012 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament entre els dies 24 d’abril i 7 de maig de 2012.
VIST que no consta que s’hagi produït la presentació d’al·legacions ni la
sol·licitud de pràctica de prova per part de la interessada, en referència al
present procediment sancionador, en el termini atorgat de quinze dies.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions i sancions,
de data 07 de juny de 2012, s’ajusta a la legalitat vigent.
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VIST l’ informe de l’ Assessor Jurídic del Servei de Salut.
VIST el que disposen els articles 13.2, 16.1 i 19.2 del Reial Decret 1398/1993,
de 4 d’agost, sobre l’exercici de la potestat sancionadora.
ATÈS que l’òrgan competent, resolució d’imposició de les sancions
proposades. Aquest òrgan competent és el Ple municipal, segons determina
l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985, RBRL, en relació amb l’article 13.1 de la llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, modificada per l’article 49 de la llei 7/2004, de 16 de
juliol, de mesures fiscals i administratives.
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva el Plecs de càrrecs al Sr. D.E.M.M., amb
domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxxxxx, de l’Hospitalet, mitjançant resolució núm.
2495/2012 de 09/03/12.
SEGON.- RATIFICAR en tots els termes la proposta definitiva de resolució
presentada per la Sra. Instructora de data 07 de juny de 2012 i en
conseqüència declarar provats els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de
caràcter Molt greu i declarar al Sr. D.E.M.M., 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. D.E.M.M., responsable de la comissió de la
infracció que es descriurà i la sanció que es relaciona , amb la quantitat que
es dirà:
a) Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença
i conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre
el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article
3.1 del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i
l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria
de gossos considerats potencialment perillosos.
b) Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre.
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c) Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
d) Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a les persones interessades i a
la Intervenció General.

URGÈNCIES

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

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, abans de passar a tot l’apartat de mocions, hi ha una urgència que havíem
parlat a la Junta de Portaveus, en relació a un acord entre l’Ajuntament i el
Consell Comarcal, per avançar recursos de les beques de menjador. Votem la
urgència, si tots els grups estem a favor, ens posicionaríem respecte aquest
dictamen. Sr. Ordóñez.
SR. ORDÓÑEZ
A favor.
SRA. ALCALDESSA
A favor. Sr. Esteve?

SR. ESTEVE
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Sí, votem a favor i ens felicitem també d’aquest nou esforç municipal per
suplir, a vegades, les mancances d’altres administracions. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Per part de Convergència i Unió.

SRA. CLAR
El votem a favor també, sí.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RIO
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Doncs, per unanimitat quedaria aprovat aquest dictamen, i ara sí, passem a la
segona part.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 20 bis.PER A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT I EL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS PER A LA
MATERIALITZACIÓ DEL PAGAMENT DELS AJUTS INDIVIDUALS DE
MENJADOR ATORGATS ALS ALUMNES DE LES ESCOLES DEL
MUNICIPI DURANT EL CURS ESCOLAR 2012-2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATES que el Consell Comarcal del Barcelonès exerceix, per delegació de la
Generalitat de Catalunya, determinades competències en matèria
d’ensenyament, entre les que s’inclou l’atorgament d’ajuts individuals d
menjador per necessitats socioeconòmiques als alumnes d’escoles
sostingudes amb fons públics dels municipis del Barcelonès.
ATES que cada curs escolar, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya determina i lliura al Consell Comarcal les assignacions
corresponents pel finançament d’aquests ajuts.
ATES que les dificultats de tresoreria de l’administració autonòmica han
incrementat en els darrers temps el retard en la transferència d’aquests fons a
l’entitat comarcal. Encara que per evitar dificultats en el funcionament dels
menjadors, el Consell ha mantingut els ritmes ordinaris de pagament a les
escoles dels imports corresponents als ajuts dels seus alumnes, completant
les dotacions autonòmiques amb disposicions a càrrec de la pròpia tresoreria
comarcal .
ATES que es voluntat de l’Ajuntament de l’Hospitalet pal·liar les possibles
tensions que la Tresoreria Comarcal pugui patir durant el curs escolar 20112012 i a aquest efecte ofereix la seva col·laboració al Consell Comarcal del
Barcelonès per evitar demores en el pagament a les escoles dels ajuts
corresponents al curs escolar 2012-2013.
VISTA la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per a la materialització del
pagament dels ajuts individuals de menjador atorgats als alumnes de les
escoles del municipi durant el curs escolar 2012-2013 .
VIST l’informe conjunt de la Cap de Servei d’Educació i la Cap de Servei de
Benestar i famílies, així com l’informe jurídic que acompanyen aquest
expedient.
VISTES les competències delegades a la Junta de Govern Local pel Decret de
delegació de competències 9383/2011 de 20 de desembre.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta, segons els articles 45.5 i 45.6
del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA:
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PRIMER.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès
per a la materialització del pagament dels ajuts individuals de menjador
atorgats als alumnes de les escoles del municipi durant el curs escolar 20122013, el qual es transcriu a continuació:
“MANIFESTEN:
I)

Que el Consell Comarcal del Barcelonès té atribuïdes, per delegació de la
Generalitat de Catalunya, diverses competències en matèria
d’ensenyament, entre les que s’inclou l’atorgament d’ajuts individuals de
menjador per necessitats socioeconòmiques als alumnes de les escoles
sostingudes amb fons públics dels municipis de la comarcal.

II) Per a l’atorgament d’aquests ajuts el Ple comarcal aprova anualment les

corresponents bases reguladores, normativa de la qual es dona trasllat tant
a les escoles com als ajuntaments dels municipis de la comarca. D’acord
amb les Bases aprovades pel curs 2012-2013, enguany les famílies dels
alumnes han formalitzat ja les seves peticions d’ajut, peticions que han
estat objecte d’estudi i baremació per part de les escoles, estant previst
que durant l’estiu de 2012 es procedeixi a una primera resolució inicial de
la convocatòria d’ajuts, posteriorment confirmada durant la tardor, i a la que
s’aniran incorporant al llarg del curs els ajustos que corresponguin a
baixes, altes o canvis dels alumnes.
III) Pel finançament d’aquests ajuts, el Consell Comarcal del Barcelonès rep

les assignacions que a l’efecte i per a cada curs escolar determina el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
IV) Les dificultats de tresoreria de l’administració autonòmica han incrementat

en els darrers temps el retard en la transferència d’aquests fons a l’entitat
comarcal. Per evitar dificultats en el funcionament dels menjadors, el
Consell ha mantingut els ritmes ordinaris de pagament a les escoles dels
imports corresponents als ajuts dels seus alumnes, completant les
dotacions autonòmiques amb disposicions a càrrec de la pròpia tresoreria
comarcal.
Durant el curs 2011-2012 però, també la tresoreria comarcal ha hagut de
suportar tensions addicionals, la qual cosa ha dificultat mantenir el ritme
d’abonaments habitual, amb les corresponents demores en la transferència
a les escoles i els conseqüents efectes que se n’han derivat per atendre
efectivament les factures derivades del funcionament dels menjadors
escolars.
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V) Davant el risc que durant el curs escolar 2012-2013 puguin produir-se

noves tensions per motius similars, l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat ha manifestat la seva voluntat de col·laborar amb el Consell
Comarcal del Barcelonès, posant a la seva disposició els recursos adients
per garantir que les escoles rebran les dotacions corresponents als ajuts
de menjador dels seus alumnes amb la suficient puntualitat per atendre
degudament les obligacions econòmiques que per a elles es deriven del
funcionament dels menjadors escolars.
Per tot això i als efectes d’establir les bases en les que ha de desenvolupar-se
aquesta col·laboració interadministrativa, les parts signatàries acorden aprovar
el present conveni de col·laboració, que es regirà de conformitat amb les
següents
CLÀUSULES
PRIMERA
El Consell Comarcal del Barcelonès procedirà a aprovar l’atorgament pel curs
2012-2013 dels ajuts individuals de menjador, per necessitats
socioeconòmiques o geogràfiques, dels alumnes de les escoles dels municipis
del Barcelonès (tret de la ciutat de Barcelona), en aplicació de les Bases
aprovades a l’efecte, amb els calendaris i mecanismes habituals previstos en
la mateixa.
Del resultat d’aquest atorgament d’ajuts es donarà la corresponent informació
tant a les escoles com als ajuntaments dels municipis de la comarca. En el
marc d’aquest conveni i de les previsions que en el mateix es contenen, la
tramesa d’aquesta informació a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
s’efectuarà als destinataris habituals, afegint-se però també comunicació
específica a l’alcaldia i a la primera tinència d’alcaldia, als efectes de
preparació per a la posterior activació, si s’escau, dels mecanismes de
col·laboració als que fa referència aquest document.
SEGONA
El Consell Comarcal del Barcelonès es compromet a fer tots els esforços
possibles per evitar demores en la materialització del pagament que s’efectua
a les escoles dels imports que corresponen als ajuts de menjador per al curs
2012-2013.
El calendari de materialització d’aquests pagaments al llarg del curs 20122013 es manté amb la periodicitat habitual, en tres fraccionaments:
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-

El primer, corresponent als imports dels ajuts en el període de setembre
a desembre de 2012 (primer trimestre del curs), s’efectuarà, a ser
possible entre l’11 i el 15 de gener de 2013.
El segon, corresponent als imports dels ajuts en el període de gener a
març de 2013 (segon trimestre del curs), s’efectuarà pels volts de
Setmana Santa, a ser possible entre el 25 i el 28 de març de 2013;
El tercer, corresponent als imports dels ajuts en el període d’abril a juny
de 2013 (tercer trimestre del curs), s’efectuarà pels volts de final del
curs, a ser possible entre el 18 i el 21 de juny de 2013.

TERCERA
L’Ajuntament de L’Hospitalet manifesta la seva conformitat davant la proposta
de manteniment, pel curs 2012-2013, dels calendaris habituals de pagament
d’aquests ajuts a les escoles, havent-se verificat que els mateixos s’ajusten
als ritmes amb els que s’han d’atendre les factures i despeses que deriven del
funcionament dels menjadors escolars.
Al mateix temps però, l’Ajuntament de L’Hospitalet es fa ressò de les
problemàtiques que poden generar retards en la materialització d’aquests
pagament respecte a les dates proposades, per la qual cosa s’ofereix a
col·laborar amb l’administració comarcal per evitar demores, en els termes
que es contenen en les clàusules següents.
QUARTA
El Consell Comarcal notificarà a l'Ajuntament de L'Hospitalet les resolucions
relatives a l'atorgament d'ajuts de menjadors a les escoles del municipi, amb el
calendari de previsió de pagaments parcials de cadascuna d'elles.
Amb un mes d'antelació a cadascun dels pagaments parcials previstos a la
clàusula segona d'aquest conveni, la Gerència del Consell Comarcal
comunicarà a l'Ajuntament quina quantitat, de la total prevista per a les
escoles de L'Hospitalet de Llobregat, no podrà ser atesa amb puntualitat per
l'entitat comarcal, acompanyant relació dels imports globals individualitzats de
cada escola i el detall de les quantitats que correspondria fer efectives.
L'Ajuntament de L’Hospitalet, amb la finalitat que les escoles rebin de manera
puntual els ajuts del cost del menjador, avançarà al Consell Comarcal, si
s’escau, les quantitats necessàries per tal que es puguin fer efectius en la
seva totalitat cadascun dels pagaments parcials aprovats segons el calendari
fixat.
Pel cas que el Consell Comarcal acrediti la impossibilitat de fer front als
pagaments parcials en les dates previstes, l’Ajuntament es compromet a
signar un conveni amb el Consell Comarcal en el qual es determinin les
condicions per avançar les quantitats necessàries per fer front els pagaments i
el retorn d’aquestes.
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El Consell Comarcal haurà de destinar la quantitat avançada a la finalitat
prevista en aquest conveni i es compromet a fer efectiva a les escoles les
quantitats corresponents en el termini màxim de 8 dies hàbils a comptar des
de la data de l'ingrès de la quantitat avançada per l'Ajuntament
CINQUENA
Totes les mesures a les que es fa referència en aquest conveni s’aplicaran
amb independència del possible establiment d’iniciatives municipals o el
manteniment de programes existents que tinguin per objecte complementar
les assignacions que atorga el Consell Comarcal del Barcelonès en concepte
d’ajuts individuals de menjador dels alumnes de les escoles del municipi de
L’Hospitalet, quan es pugui considerar que es tracta de famílies que
requereixen un major suport.
SISENA
Per a l’execució de la col·laboració entre l’entitat comarcal i la corporació
municipal a que fa referència el present conveni s’acorda l’establiment de
sistemes de coordinació a nivell tècnic, que permetin el manteniment
permanentment actualitzat de tota la informació relativa a: l’atorgament dels
ajuts individuals de menjador dels alumnes de les escoles de l’Hospitalet; els
possibles ajustos en aquests atorgaments i les materialitzacions dels
pagaments. Aquesta coordinació s’efectuarà amb la màxima agilitat possible,
amb la tramesa dels corresponents documents i informació per correu
electrònic a les adreces que es designin a l’efecte, llevat que es consideri que
en algun cas són necessaris formalismes addicionals.
SETENA
Aquest conveni es mantindrà vigent durant el curs escolars 2012-2013 i fins a
la materialització de totes les obligacions econòmiques derivades de
l’atorgament dels ajuts individuals de menjador dels alumnes de les escoles
del municipi corresponents a l’ esmentat curs.
La vigència del conveni es podrà perllongar per mutu acord de les parts per a
posteriors cursos escolars sempre que es consideri adient mantenir aquest
marc de col·laboració i no es verifiquin canvis en les tresoreries públiques que
justifiquin poder-ne prescindir.
I per tal que quedi constància i en prova de conformitat, es signa el present
document per duplicat en el lloc i data indicats a l ’inici.”
SEGON.- FACULTAR a la Tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals , per a la signatura d’aquest conveni, i perquè adopti tots
els actes administratius , de tràmit o definitius que calguin, per a l’execució del
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present acord, així com per a la signatura dels documents que se’n derivin del
mateix.
TERCER.- TRASLLADAR els anteriors acords al Consell Comarcal del
Barcelonès, a la Gerència Municipal, a la Direcció de serveis d’Hisenda i
Recursos Generals, a la Secretaria del Ple i a la Intervenció General.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 21.DONAR
COMPTE
DEL
DECRETS
DE
L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, AMB
ELS NÚMS 5540 A 6327, CORRESPONENTS AL PERIODE DE 18 DE JUNY
AL 13 DE JULIOL DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011
i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades
que comprenen del núm. 5540 de data 18 de juny de 2012 al núm. 6327 de
data 13 de juliol de 2012.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
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DICTAMEN 22.DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES SESSIONS DEL 26 DE
JUNY, 3, 10 I 17 DE JULIOL DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de
desembre de 2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de
gener de 2012, es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local en l’últim Ple ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals.
Les sessions són les corresponents al núm. 18 de 26 de juny de 2012, al núm.
19 de 3 de juliol de 2012, al núm. 20 de 10 de juliol de 2012 i al núm. 21 de 17
de juliol de 2012.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya, números 23, 24, 25 i 26, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació té la paraula el portaveu del grup municipal
socialista.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa, per presentar les mocions del grup dels Socialistes
de Catalunya a l'Hospitalet, la primera moció, la número 23, fa referència a la
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desregulació dels horaris comercials. El model comercial que tenim a
Catalunya s’ha mostrat útil i equilibrat, útil perquè permet una cobertura molt
àmplia, 72 hores i sis dies per setmana, que facilita l’accés del consumidor al
comerç, i equilibrat perquè permet la imprescindible conciliació de la vida
laboral i familiar als treballadors del sector. A més d’un model construït des del
consens polític i social, que posa en valor i salvaguarda el petit i mitjà comerç
com element cohesionador i de model de convivència en els nostres barris i
ciutats.
Aquest model, a més a més, garanteix que no es produeixin situacions de
domini en el mercat de la distribució, en un moment de clara davallada del
consum per la precària situació de les economies domèstiques, una
desregulació i liberalització dels horaris comercials, ens sembla bastant
evident, que no incrementarà el consum i, en canvi, situarà en un clar
desavantatge competitiu a les petites i mitjanes empreses integrades en les
trames urbanes, no suposarà un increment de llocs de treball, sinó una
precarització de les condicions laboral dels actuals treballadors i treballadores
d’aquests establiments. I, a més, a la nostra ciutat fa anys que miren de
conciliar l’activitat de determinats tipus d’activitats comercials amb el descans i
la convivència en els nostres barris. Aquestes mesures posen en crisi la feina
feta fins ara en aquest àmbit, i estem segurs que només tindran efectes
negatius sobre l’economia, les condicions laborals i la convivència.
Dir que, des del govern municipal, estem estudiant quines mesures podem
prendre, quines accions podem fer per tal que aquesta desregulació que
s’imposa des del govern central, no afecti o afecti el menys possible a les
nostres botigues de proximitat, als nostres comerços i també als nostres
carrers i places, com sempre mirant de fomentar la convivència i fer
compatible l’ús comercial, el desenvolupament d’activitats econòmiques, amb
el descans i la convivència a la nostra ciutat.
A la moció número 24, que és una moció que es diu sobre taxes en salut,
lamentem haver de tornar a portar a consideració una moció al voltant de
retallades en l’àmbit de salut. Tots, estic convençut, tots i totes compartim la
necessitat de millorar l’eficiència dels nostres serveis públics, però això no ha
de significar necessàriament retallar drets ni qualitat en aquests serveis. La
salut és un be molt bé valorat per la ciutadania, no el podem posar en risc,
l’actual sistema està basat en els principis d’universalitat, equitat i qualitat, a
més de ser un sistema descentralitzat, que ha aportat a cada realitat territorial
les respostes més adequades. Tot això, amb un intens treball de col·laboració
i coordinació entre els diferents nivells d’administració.
Això, hores d’ara, entenem que està en risc, i està en risc perquè la decisió del
govern central de posar en marxa tot el sistema de copagament en el sistema
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sanitari, que, a més a més, afecta d’una manera molt clara a les capes més
febles de la societat, creiem que posa en risc, per una banda, l’accés i, per
tant, la universalització d’aquest sistema, com la possibilitat que ciutadans i
ciutadanes puguin accedir, en termes d’igualtat, a aquesta prestació. Per tant,
demanem, segurament sense possibilitat d’èxit, però creiem que el Ple havia
de pronunciar-se, demanem que es tingui en consideració el que es va
aprovar en el Decret de 20 d’abril de 2012, en el qual es posava el
copagament que, com altres vegades ja hem dit, no és copagament sinó que
és repagament, voldríem que aquest repagament es retirés de les mesures,
de les moltes mesures que ja ens afecten en el nostre dia a dia.
La moció número 25, que diu contra l’exaltació i l’ús de simbologia
antidemocràtica en celebracions esportives. El món de l’esport, especialment
en els últims anys, ens ha portat satisfaccions col·lectives a través de triomfs
en competicions de tota mena. Això que en sí mateix és una molt bona notícia,
resulta de tant en tant alterat per l’ús que alguns en fan i que amagats entre la
multitud i aprofitant-se del ressò multitudinari que tenen aquests
esdeveniments, per tal intentar fer arribar el seu missatge xenòfob,
antidemocràtic o nazi. No podem permetre que aquests actes quedin impunes
i molt menys que aquests individus puguin trencar l’harmonia, la celebració, el
que és una festa, senzillament perquè volen fer ostentació de símbols o
d’activitats o, fins i tot, d’ensenyes que pensàvem o que voldríem que
estiguessin fora dels nostres carrers. Per tant, mostrem el nostre màxim rebuig
a aquestes accions, alhora que demanem, tant al poder legislatiu, com al
judicial, que facin les adaptacions, modificacions o interpretacions que calguin
per tal que aquestes activitats no quedin en la impunitat.
I la moció número 26, contra el Decret 20/2012, de 13 de juliol, bé, com
saben, el passat 13 de juliol va ser, era divendres, però va ser un divendres
negre per Espanya i pels espanyols i les espanyoles. Amb un Decret sense
debat, sense diàleg, sense consens, el govern d’Espanya ha portat a l’Estat
30 anys enrere, no ha deixat res dempeus, ha acabat amb tot. Segons Rajoy,
el President Rajoy, va dir, no podemos elegir, no tenemos esa libertad,
entenem que això és fals, per exemple, el govern del Sr. Rajoy té la mateixa
llibertat per pujar l’IVA, que els impostos de les grans fortunes, té exactament
la mateixa llibertat. Segons les xifres que el mateix govern va donar i traduïdes
de l’anglès, això sí, perquè en castellà no les tenia, amb aquestes mesures les
empreses suporten el 10% de l’esforç i les famílies el 90%, podia haver triat
altre proporció, aquesta llibertat també la tenia.
La reducción de prestaciones a los parados, para nosotros, a nuestro
entender, es de juzgado de guardia, y si además algunas de ellas, como pasar
del 60% al 50% las bases de cotización para el cálculo de la prestación a
partir del sexto mes, se justifica para animar a la búsqueda activa del trabajo,
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me parece que es una burla y un insulto a los ciudadanos y ciudadanas que
se encuentran en esa situación.
La subida del IVA no tiene lógica, especialmente desde los posicionamientos
ideológicos desde los que se realiza, desde el Partido Popular, no se trata de
que se incrementen los porcentajes de cada uno de los tramos, sino que lo
que ya es inaceptable son los cambios de tramo o algunos de los cambios de
tramo que han hecho, y ahí se ve claramente la intencionalidad política acorde
con sus postulados ideológicos. El incremento en 13 puntos, un 13%, en este
momento, a la cultura, no es casualidad, sabedores que desde ese sector van
a recibir duras críticas por todo lo que están haciendo, intentan conseguir que
la ciudadanía no pueda acceder a las salas, a ver si así el mensaje no llega a
nadie, pero fracasarán. La cultura ya ha vivido otros ataques de la peor
derecha y ha sobrevivido, ahora no será diferente y aunque cueste saldrá
adelante.
La reducción a la ayuda de la dependencia en un 13% y la retirada de la
cotización a los cuidadores familiares, ataca el eslabón más débil de la
cadena, ese no es el camino, hay alternativas. El recorte en un 30% de la
renta básica de emancipación, es una nueva condena a los jóvenes a no
poder salir adelante con un proyecto de vida propio. El ataque frontal a los
empleados públicos, primero con una campaña de desprestigio terrible y
cuando ya han conseguido ponerles a la opinión pública absolutamente en
contra, entonces hachazo sin miramientos a la retribución, a los derechos
sociales y a las libertades, no creen en la función pública y volvemos a los de
siempre, privatizar para enriquecer.
La liberalización de los horarios comerciales, ya la hemos tratado antes, va en
la misma línea que el resto, y sobre todo lo que tiene que ver con la
administración local, competencias, financiación, electos y todo lo demás, eso
ya lo trataremos cuando llegue la anunciada reforma de la Ley de bases de
régimen local, pero la música que suena es absolutamente aterradora. Están
siguiendo la misma táctica que con los funcionarios, desprestigiar, ningunear y
menoscabar la democracia, en beneficio de no se sabe qué.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara per al posicionament de la resta de grups. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
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Bien, lo intentaremos hacer en el mismo orden que las han presentado
ustedes. Respecto a la moción sobre la desregulación de horarios comerciales
y que, bueno, va un poco en la línea de la defensa o en la teórica defensa del
pequeño comercio, pero es curioso que nosotros también hemos traído una
moción en defensa del comercio tradicional, por tanto, nuestro
posicionamiento, nuestra explicación la haremos ahora, así después tampoco
tendremos que repetirnos.
El grupo municipal de Plataforma por Catalunya votará favorablemente a la
moción número 23, ya que como bien, hemos dicho, nos oponemos
frontalmente a este tipo de decretos de liberalización de horarios comerciales.
Plataforma per Catalunya nos hemos distinguido siempre por la defensa del
pequeño comercio tradicional frente a las grandes marcas multinacionales,
punta de lanza de lo que para nosotros es el capitalismo de base
internacionalista que serán, como siempre, las grandes beneficiadas de este
decreto.
Esta medida tiene en su esencia un gran contenido ideológico de quien la
propone, ya que es una media, obviamente, hecha en un marco ultraliberal, al
que Plataforma per Catalunya nos oponemos y nos hemos opuesto siempre.
Obviamente el modelo social neoesclavista para el pequeño comerciante es
contrario a nuestras posiciones, esta liberalización de horarios, lo único que
traerá serán pérdidas de puestos de trabajo, aumento de costes para los
comercios o la imposibilidad de conciliar vida laboral y familiar para quien
intente adaptarse a ellos. El botiguer de toda la vida, creemos que bastante
trabaja de lunes a sábado y que, con esta medida, se verá implícitamente
obligado a abrir los domingos si quiere competir con las grandes superficies
comerciales y con el pequeño comercio en manos de inmigrantes, que serán
los otros grandes beneficiados de la liberalización horaria. Desde Plataforma
per Catalunya queremos decir que las ventas de los comercios no aumentan
por abrir más horas, sino que pasan porque las familias tengan más dinero
para el consumo.
Además de todo esto, tenemos que resaltar la importancia que tiene el
pequeño comercio en nuestras ciudades, sobretodo en ciudades como
Hospitalet. Por un lado, el mantenimiento de puestos de trabajo, por mucho
que se diga que se crearan más trabajos con las liberalizaciones, obviamente,
la experiencia que se ha realizado ahora, que es en Madrid, demuestra que no
es así, ha habido una pérdida aproximada de unos 24.000 puestos de trabajo.
Por otro lado, si despoblamos a los barrios de los pequeños comercios, esto,
seguro, hará bajar la seguridad, imagínense ustedes barrios con mucha
menos iluminación, esto tiene que provocar más inseguridad, más incivismo y
acabaremos convirtiendo barrios problemáticos de hoy en día, en auténticos
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guetos al estilo americano. Por eso les votamos a favor de la moción número
23.
Sobre la moció número 24 de la taxa de l’euro per recepta mèdica, un cop
més ens trobem davant d’una mesura que s’encarnisa amb les col·lectius més
vulnerables, davant la crisi econòmica que patim. Cobrar un euro per cada
medicament dispensat per les farmàcies catalanes amb recepta mèdica,
perjudicarà, principalment, als col·lectius amb un menor poder adquisitiu, com
els pensionistes, gent d’avançada edat i amb tendència a requerir especial
atenció, al ser més vulnerables davant les malalties i, per tant, els que han de
recórrer a l’ús fàrmacs amb més freqüència.
Introduir el pagament per l’adquisició de fàrmacs, implica privatitzar un dels
pilars fonamentals de l’estat de benestar, com és el de la sanitat pública, i
ignorar els més elementals principis de justícia social i d’accés al sistema de
salut pública. És una mesura que, conjuntament amb el copagament
farmacèutic aprovat pel Govern espanyol, que va entrar en vigor el passat 1
de juliol, i la fi de l’exempció del pagament d’altres 425 medicaments que fins
ara eren gratuïts, agreujarà la situació de moltes economies domèstiques,
colpejades per la crisi i, especialment, dels de que precisen tractaments
crònics.
Està en perill la continuïtat dels tractaments en aquestes persones que
necessiten medicació diària o setmanal per sobreviure i, per tant, significa que
estan exposades a un risc sanitari per haver d’interrompre temporalment o,
fins i tot, prescindir dels seus medicaments davant la impossibilitat de fer front
al seu pagament. Els ciutadans, per nosaltres, ja contribueixen al finançament
de la sanitat pública amb els seus impostos, per tant, fer-los refinançar la
sanitat pública és una mesura injusta que, a més a més, no actua sobre les
veritables causes estructurals dels problemes de la nostra sanitat pública.
El grup municipal de Plataforma per Catalunya a L’Hospitalet expressa, igual
que va fer davant del tancament del CAP de la Rambla Marina, el seu rebuig a
la privatització i al deteriorament del sistema de salut pública i el seu absolut
suport a un sistema de salut veritablement pública. Per això, expressem el
nostre rebuig, a l’aplicació de la taxa per euro per recepta, implantada pel
Govern de la Generalitat. I se la votem favorablement.
Sobre la moción número 25, sobre la moción de los símbolos
antidemocráticos, el grupo municipal de Plataforma per Catalunya votará a
favor de esta moción, pero no sin antes comentar varios aspectos de ella. Nos
hablan de símbolos antidemocráticos, pero es curioso que el grupo con el que
ustedes están gobernando, la simbología que utiliza muy democrática,
precisamente, no lo es. Símbolos como estrellas de cinco puntas, hoces y
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martillos, que recuerdan a unos de los períodos más oscuros de la historia
reciente y no sólo de la historia, sino del presente, hablemos de dictaduras
como Cuba o China o seudodictaduras como Venezuela, utilizan este tipo de
simbología. Simbologías, por cierto, que igual que la simbología nazi, que
reprobamos en esta moción, están prohibidos en diversos países europeos de
los que ustedes han nombrado. Simbología que recuerda, como siempre, a
muerte y destrucción, en países como Polonia o Eslovaquia que han sufrido
este tipo de regímenes, por ejemplo, está prohibida la simbología comunista.
Relativizar el carácter criminal y represivo del comunismo, es tan inmoral e
inaceptable como hacerlo sobre el nazismo.
En esta moción que nos traen sobre simbología antidemocrática, pues bueno,
también se la votamos a favor, porque nos imaginamos que bueno, que el uso
de símbolos no constitucionales, como esteladas, también estará incluido.
Hace poco, fue multado un chico por llevar una estelada, por incitación al odio
y la violencia y la xenofobia, supongo que la moción también se referirá a
todos los símbolos antidemocráticos. En este caso, no lo consideramos
antidemocrático, pero sí no constitucional.
Y bien, cuando a veces ustedes hablan de los problemas o de que bueno, de
que habría determinados símbolos relacionados con estas que ustedes nos
han traído y que nosotros les apoyamos, esperamos que, bien, que también
esté otro tipo de símbolos de extrema izquierda, utilizados por grupos ultras,
por ejemplo, el otro día crearon problemas en Sevilla, porque crean incidentes
en la celebración del Barça, pues también sean reprobados.
Y luego hay punto que insta a la Fiscalía Superior de Cataluña, bueno, a
multar o a perseguir a partidos políticos que hagan exaltación de estos
regímenes, también le votamos a favor de este punto, pero bueno, si votamos
de simbología antidemocrática, también estaríamos pidiendo que investiguen
a sus socios de gobierno por utilizar esta clase de símbolos. Por tanto,
nosotros le votamos a favor, pero también, queremos expresar desde
Plataforma per Cataluña, que una de las cosas que tendría que hacer la
Fiscalía Superior de Cataluña, quizás también seria investigar a los partidos
políticos que han arruinado nuestro país, que sus miembros han robado y
saqueado las arcas municipales de ayuntamientos, comunidades autónomas y
el gobierno central, y no solo por las simbologías.

Sobre la moción número 26 que …

SRA. BORRÀS
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Sra. Alcaldessa, una qüestió d’ordre. S’ajunten les mocions o no?

SRA. ALCALDESSA
No,no. El Sr. Ordóñez s’ha posicionat, en el seu temps pot fer el que
consideri.

Sra. BORRÀS
D’acord, d’acord, però a la seva introducció ha dit, es discuteixen juntes, i
voldria saber si s’ha …

SRA. ALCALDESSA
Ell les ha presentat conjuntament, però no té perquè la resta …

SRA. BORRÀS
Li agraeixo l’aclariment.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, sobre la moción que traen sobre, digamos el último, el decretazo del
Gobierno el 13 de julio, la verdad es que es difícil decir algo que no se haya
dicho ya todos estos días, ya que medidas como quitar la paga extra a los
funcionarios, que es la segunda rebaja de sueldo que sufren, la primera fue el
gobierno Zapatero, o la subida del IVA del 18 al 21 o del tipo reducido del 8 al
10 por ciento, medidas como eliminar la deducción por vivienda habitual,
medidas con las que los nuevos parados verán reducida su prestación por
desempleo, a partir del sexto mes, que pasa del 60 al 50 por ciento de la base
reguladora, rebajar días de libre disposición, bien, como siempre, estamos
ante medidas de recorte, recortes y más recortes. Entendemos nosotros que
cuando no hay, hay que recortar, pero los recortes que está haciendo, en este
caso, el Partido Popular, sumados a los de Convergència i Unió en Catalunya,
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son, más que recortes, una poda total a nuestro sistema social. Siempre,
siempre y siempre, estos recortes afectan a los estratos más bajos y medios
de nuestra sociedad…

SRA. ALCALDESSA
Usted a dejado de hablar, no he sido yo, la que he dicho nada. En todo caso,
se ha posicionado respecto a todas las mociones, no? Acabe de posicionarse.

SR. ORDÓÑEZ
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Salmerón, a ver, quiero aclarar, el Sr. Ordóñez, en su tiempo, como
cualquier grupo político, hay un tiempo limitado en cada uno de los bloques,
pueden utilizarlo para hacer la intervención que crean conveniente. El Sr.
Ordóñez ha aprovechado para posicionarse y explicar su propia moción, pero,
en todo caso, en el momento en que se vean las mociones de Plataforma,
ustedes se podrán posicionar, y si lo quieren hacer en este momento, pues la
Sra. Secretaria tomara buena nota.
Sr. Salmerón es su turno.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa votarem favorablement a les quatre mocions que presenta el PSC.
La 24, la 25 i la 26 coincideix en mocions similars a les que presentem
nosaltres, per tant, no m’estendré, votem favorablement i ja tindrem ocasió
desprès d’argumentar-les.
I sobre la 23, que hem votat també favorablement, pensem que és una mostra
més de la improvisació del govern de Rajoy, de la manca de coherència amb
el programa electoral, i també de l’ortodoxia liberal que es manifesta, perquè
pensem que el motiu o la justificació de fer ara l’apertura o la liberalització
d’horaris comercials, no va en la direcció d’incentivar el consum, sinó més bé
al contrari, no bé a “cuento” ara, fer aquesta ampliació d’horaris comercials, és
un fruit d’aquesta ortodoxia ultraliberal i, evidentment, el que farà és posar,
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encara en pitjors condicions el comerç de proximitat, el comerç local, el
comerç de tota la vida, que un quan va a fer compres o quan parla amb els
comerciants d’aquesta ciutat, doncs difícilment s’hi pot imaginar, cóm li
expliques a un comerciant d’aquesta ciutat, que ara amb l’exigència d’obrir
durant més hores, podran fer més negoci.
El problema com s’ha dit, no és de major liberalització d’horaris, si no el
problema és de consum, el problema és que la gent no té, cada cop té menys
capacitat d’adquisitiva i, per tant, hi ha menys consum i, per tant, per molt que
s’obrin els horaris, això significa posar en desigualtat d’oportunitats el comerç
local amb les grans superfícies i les grans multinacionals, i anirà, precisament
en contra d’allò que teòricament justifica el decret. Per tant, votem en contra i
demanem una reflexió a tothom sobre aquesta qüestió, perquè això va, encara
més, a la destrucció del petit comerç, no només d’aquesta ciutat, sinó del
nostre país.

SRA. ALCALDESSA
Doncs, per al posicionament de Convergència i Unió, Sr. Pérez.

SR. PEREZ
D’acord, jo em posicionaré a la 23 i a la 25. Respecte a la 23, volem agrair
l’acceptació de la nostra proposta d’adició, de l’esmena d’adició al punt 3 de la
moció, que en el seu origen deia: Instar al Govern de la Generalitat a recórrer
la Llei anunciada, davant del Tribunal Constitucional. La nostra proposta
d’adició era al principi: En cas de que no negocií el Govern d’Espanya, o no
s’arribi a l’acord expressat en el punt segon, s’insta al Govern de la Generalitat
a recórrer la Llei anunciada. Volem agrair-vos l’acceptació d’aquesta proposta.
Estem d’acord en el que defensa la moció, que no és més que la defensa del
comerç tradicional, comerciants dels nostres barris, veïns nostres, de les
nostres ciutats, que facilita amb la presència la cohesió social, i des de les
administracions tenim l’obligació de vetllar per a la seva permanència i que,
des de Convergència i Unió, sempre ha estat clar que ho tenim que defensar
arreu.
I respecte a la moció 25, hem de dir que estem a favor també, però que ja hi
ha legislació feta, l’Estat ja té possibilitats. Per exemple, l’article 500 del Codi
Penal permet el tancament de pàgines web que fomenta la xenofòbia i l’odi.
L’article 577 del Codi Penal, també és un bon instrumental legal per aplicar en
el casos esmentats per la moció i, certament, també estaríem d’acord que
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igualment s’apliqués un desenvolupament legislatiu, a la no autorització de
celebració de concerts xenòfobs i nazis, estaríem també d’acord en la no
creació d’entitats que fomentin la xenofòbia i l’odi, i en la creació
d’agrupacions o de clubs que creuen el fil ros de la legalitat i que marca el dret
constitucional a la llibertat d’expressió i associació, i que fam propaganda i
proxenetisme de tot allò que refusa aquesta moció.
També li he de dir al Sr. Daniel Ordóñez, que la bandera estelada o la senyera
estelada no porta morts al darrera, no té cap mort, i altres banderes que sí
porten milions de morts. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí per la número 24, Sra. Borràs, 24 i 26.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió,
voldríem demanar una esmena “in voce”, si vostès ens l’accepten, que va en
la mateixa línea que hem fet en l’àmbit del comerç, és a dir, que diuen instar al
Govern de la Generalitat a presentar davant el Tribunal Constitucional, doncs
tot el que fa referència a la modificació del Reial Decret nou. Entenem que,
igual que en l’àmbit del comerç, en aquests moments aquest és un tema que
s’està negociant, que és un procediment legal que existeix i que si no és així,
en aquest sentit, el Govern ho tiraria endavant.
Dit això, i per tant, nosaltres voldríem que poses, en cas de que no es negoci
el Govern d’Espanya o no se arribi a un acord, s’insta al Govern de la Govern
de la Generalitat, i aquí seguir amb el seu punt de l’Ordre del Dia. Sí a la que
fa referència en el món, en l’àmbit del Real Decret espanyol sobre la sanitat.
Mirin, nosaltres com saben estem...

SRA. ALCALDESSA
És la 24 o la 26?

SRA. BORRÀS
Doncs la 24, ara esperi un segon...
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SRA. ALCALDESSA
La de salut, la taxa de salut, la número 24.

SRA. BORRÀS
Sí, la número 24.

SRA. ALCALDESSA
La número 24 Sr. Belver.

SRA. BORRÀS
Si no hi ha cap inconvenient, nosaltres voldríem que s’expressés així, i
votaríem favorablement, en aquest cas, perquè nosaltres entenem que és cert
que s’estan envaint competències catalanes i que, a més a més, es fan en
una línea que no compartim, no només s’envaeixen, sinó que, a més a més,
és en una línea que no compartim, a on, doncs per exemple hi ha la possible
eliminació de drets a ciutadans i, per tant, en aquest sentit, doncs des de
Convergència i Unió no ho compartim. Això fa referència a aquest Reial
Decret, no fa referència, que jo hagi entès, ja hem parlat altres vegades, de
l’euro per recepta, però ens ha sorprès alguns discursos en aquest sentit.
Respecte a la moció 26, que fa referència, doncs al rebuig a totes les mesures
del divendres 13, que vostès em deien el divendres negre, doncs nosaltres
hem de dir que vostès saben que el grup de Convergència i Unió ha votat en
contra, i hem votat en contra, perquè entenem que hi ha tota una sèrie
d’elements que cal tenir en compte. Un és, en primer lloc, és que aquestes
mesures, unes mesures que són en cert punt contradictòries, contradictòries
sobretot amb el discurs del propi Partit Popular, que havia fet un discurs fins el
dia abans, podríem dir, d’aquesta presa de mesures, i que després, a més a
més, hi ha alguns elements que nosaltres entenem que es fa un fals favor a la
situació.
Per exemple, aquí se citava tot l’increment de l’àmbit de la cultura, que passa
del 8 al 21 per cent, per tant, no és incrementar dintre del propi tram, siguem
sincers, també el Partit Socialista va incrementar l’IVA mentre governava, i
aquest va ser un tema que vostès van creure que era un element positiu per
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sortir de la crisi, però l’increment que es fa en aquest cas, no és només dintre
del propi tram, sinó que hi ha àmbits que salten de tram, com per exemple la
cultura que passa de la reduïda a la general, o per exemple tot el que fa
referència a l’àmbit de perruqueria, etc, etc, o per exemple tot el que és la
retenció als professionals, els autònoms, que passa del 15 al 21 per cent de
forma automàtica i, per tant, representa en un sector que, a més a més, en
aquests moments ja està patint moltíssim, per l’elevat nivell d’impostos i que
per exemple, el grup de Convergència i Unió ha presentat, a Madrid,
iniciatives dient, escolti’m, nosaltres creiem que l’IVA no s’ha de pagar fins que
s’hagi cobrat, perquè si no acaba essent el financer, doncs el més dèbil,
l’autònom en moltes ocasions, les petites o mitjanes empreses.
Lamentablement aquesta iniciativa, no va ser recolzada ni pel Partit Popular,
ni pel Partit Socialista.
Per tant, entenent, com vostès veuen, doncs que nosaltres no hem estat
d’acord, en aquestes mesures impulsades pel Partit Popular, també els hi hem
de dir que, tal i com vostès plantegen la iniciativa, no els hi podem votar a
favor. No els hi podem votar a favor, perquè, home, si em permetren, com a
mínim, hi ha un punt de fugida de la realitat, en la qual, fugida de la realitat en
el sentit de la realitat en la que vivim, dura i difícil, i també, escolti’m, si hem de
rebutjar enèrgicament el nou atac als drets i prestacions de persones en atur,
empleats públics i pensionistes, que conjuntament amb la forta pujada del IVA
provocarà una caiguda del consum, això també ho van fer vostès. Per tant, en
aquest sentit, home, jo crec, que amb tot el respecte, rebutjant, com hem
rebutjat, des de Convergència i Unió, aquest Reial Decret, la intenció que hi
posant vostès al darrere, amb tota sinceritat, creiem que és més política que
no pas, doncs d’un anàlisi del què hi ha. O el que és sumar-nos a fer una crida
a la ciutadania, perquè se sumi a les protestes organitzades, també som de
l’opinió que, estrictament, traient tothom al carrer i fent, en aquest sentit,
doncs convertint-ho en una revolta ciutadana, que entenem que en molts
moments és lògic que la gent, doncs mostri el seu malestar i només faltaria,
tampoc crec que des de les institucions s’hagi de fet una crida a tot plegat.
I, per tant, nosaltres hi estem en contra, nosaltres no estem a favor d’aquest
Reial Decret, però ens assembla, amb tota sinceritat, que mesures que
vostès, doncs van dur a terme uns mesos abans o un any i pico abans, en
aquests moments, segons quin vocabulari, estrictament, per dir-ho d’alguna
manera clara, doncs, no és lògic que vostès ara, en aquests moments,
l’utilitzin. Per tant, nosaltres estem en contra i ho hem manifestat i hem votat a
Madrid, que és veritablement allà on es demostra, doncs si està en contra o
no, perquè en aquest Ple municipal i per Convergència Unió és fàcil votar a
favor o en contra, perquè no som determinants a l’hora que tiri endavant o no
la iniciativa, nosaltres insistim, entenem que tal i com està expressa aquesta
moció no hi podem estar a favor, i és en aquest sentit, que nosaltres ens
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abstenim. Ens abstenim perquè, insisteixo, creiem que des de les institucions,
doncs ens toca, segurament, fer un plantejament de rebuig, si vostès volen al
Reial Decret, d’un rebuig enèrgic, però no en la línea o no en el fons, no en
l’argumentació que vostès ho fan, i menys encara amb un altra perspectiva
que nosaltres no compartim.
És per aquest motiu, que el Grup de Convergència i Unió, ens abstindríem
respecte a la 26, votaríem favorablement a la 24, hem entès que ens deia que
acceptarien l’esmena que els hi proposàvem i, per tant, votem favorablement.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Abans de donar-li la paraula, Sr. Belver li han fet una proposició, accepta
l’esmena? Sí, Sra. Secretaria.

SRA. SECRETARIA
En el procediment de Reglament Orgànic, les propostes formulades “in voce”
a les mocions, han de ser acceptades pel grup municipal.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per això, li estava preguntant...

SRA. SECRETARIA
I com que està “in voce” i no sé el text, m’agradaria fer una precisió, si
l’esmena s’entén redactada afegint al punt Segon de la moció que i que digui:
“Instar al Govern de la Generalitat que tenint en compte el dictamen del
Consell de Garanties Estatutàries que declara inconstitucional i invasor de
competències de la Generalitat, alguns dels preceptes del reial decret llei
16/2012, del 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del
sistema de salut, que tal com va anunciar el passat 5 juny el portaveu del
Govern, es porti el recurs sobre aquest decret davant el Tribunal
Constitucional, pel cas que no s’arribi a un acord amb el Govern d’Espanya.”
D’acord?

SRA. ALCALDESSA
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Estan d’acord les parts? Els altres grups que s’havien posicionat, estan també
d’acord, el Sr. Ordóñez, per part del Sr. Esteve i Sr. Salmerón. Doncs ara sí li
dono la paraula Sr. del Río.

SR. DEL RIO
Gracias Sra. Alcaldesa. Desde el Grupo Popular pedimos que retiren la
moción referente a horarios comerciales, porque no es cierto lo que en ella se
indican. Según ustedes, esta medida no incrementará el consumo, sino que
destruirá ocupación, les pido que nos indiquen en qué exhaustivo informe
económico se basan para hacer esa afirmación, dado que nos suponemos
que será una simple ocurrencia.
Nosotros sí que presentamos un estudio económico, como es éste, un estudio
riguroso, realizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
donde se indica que la liberación de los horarios comerciales podría crear
entorno a 162.000 puestos de trabajo e incrementar el Producto Interior Bruto
español en un 0,78%. Donde su director, el Sr. Pedro Cortiñas, indica que en
los lugares donde se ha liberalizado licencias y horarios, se ha dado una
situación muy buena para el comercio, creándose del orden de 60.000
empleos directos en el comercio minorista, mientras que el incremento en la
demanda, en ese sector, sería del 3,9%, equivalente a un aumento del 1,3%
del consumo final de los hogares. Cabe indicar que en la Comunidad de
Madrid, donde hay libertad horario, en el último año se han creado 8.330
puestos de trabajo en Cataluña, y donde no la hay, se han destruido 12.200
puestos de trabajo.
En segundo lugar, no consideramos correcto que sea el mismo Partido
Socialista, que durante su mandato ha creado tres millones de parados, redujo
un 5% el sueldo de funcionarios, congeló las pensiones a nuestros mayores y
echó a la calle, en el mes de diciembre, a 40 trabajadores de la televisión de
L’Hospitalet, el que nos venga ahora a dar lecciones de cómo aumentar el
poder adquisitivo de los trabajadores. Ustedes dicen que la liberalización del
horario comercial supone una clara ventaja competitiva de las grandes
superficies respecto al comercio tradicional, pero, como dicen eso, el mismo
día que traen una propuesta, dictamen 7 del Pleno, en donde se amplía la
superficie de un gran centro comercial como es IKEA, nada menos en 6.600
m2, y donde además ya tienen previsto también ampliar la superficie de otro
gran centro comercial, como es Gran Vía II, en 4700 m2 más, y el mismo día
que critican a las grandes superficies por el perjuicio que genera en el
pequeño comercial, resulta que ustedes, aprueban, aplauden y felicitan, que
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se amplíen en 11.300 m2 las grandes superficies en l’Hospitalet. Es
absolutamente incoherente.
Tampoco tiene sentido que hoy aquí rechace la ampliación de horarios
comerciales y sin embargo el 18 de julio, hace tan sólo una semana, en la
Junta de Gobierno del Consejo Comarcal del Barcelonés, ustedes mismos
presenten un dictamen, dictamen número 10, aprobando justo lo contrario, la
ampliación de días de apertura y horario de establecimientos comerciales para
el municipio de Santa Coloma de Gramanet, gobernado por el Partido
Socialista. Aquí en contra de incrementar días y horas de apertura al
comercio, por el Consejo Comarcal ustedes votan a favor, aclárense.
Por último, tampoco tiene sentido que ustedes estén en contra de libertad
horario de los comercio, cuando resulta que en Hospitalet, ya se aplica desde
hace mucho tiempo. En Hospitalet, algunos comercios cierran cuando quieren
y abren cuando se les antoja, ya existe libertad horario en ciudad para ciertos
comercios. Por eso, les volvemos a pedir que retiren la moción, en caso
contrario, votamos en contra.
Respecto a la moción de la tasa en salud, parece que se les olvida que hace
siete meses eran ustedes los que gobernaban este país y la sanidad está
como está, en gran medida, es por su pésima gestión. Cuando llegamos al
gobierno, nos encontramos con que 459.885 personas estaban en lista de
espera, para ser operado en el sistema nacional de salud, lo que supone
67.813 más que el año anterior, se había disparado la lista de espera para ser
operado. El porcentaje de personas que esperaban más de seis para ser
intervenidas, pasó del 5,4% en diciembre de 2010, al 9,9% un año después,
esos datos los puede usted encontrar en la web del Ministerio de Sanidad,
informe de 31 de diciembre de 2011. Por tanto, no es cierto lo que ustedes
indican en su moción, de que el sistema nacional de salud daba respuesta a
las necesidades de los ciudadanos. Y en ese panorama tenemos que hacerle
frente con problemas serios de financiación, porque el gobierno socialista,
según informe del Tribunal de Cuentas, dejó una deuda de 16.000 millones de
euros en sanidad, incrementó la deuda sanitaria un 173% en los dos últimos
años y dejó sin pagar 12.110 millones de euros en facturas pendientes con los
proveedores, esa factura la tuvimos pagar los que entramos.
Y no dicen la verdad en su moción, cuando indican que las acciones
realizadas en 2010 por el gobierno socialista, destinadas a rebajar el gasto
sanitario, no afectó a la calidad de las prestaciones y no es que lo diga yo, es
que lo dijo la Sra. Consellera de Sanidad del gobierno socialista, Sra. Marina
Geli, en su artículo escrito en El País, de 14 de abril de 2010, con el título
“Como mantener la calidad y la equidad”, donde denunció la infrafinanciación
sanitaria gravada por la crisis y las recientes medidas de recorte impulsadas
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por el gobierno central. Quién dice la verdad, Sr. Belver, usted o la Sra. Geli,
cuando dijo que el recorte del gobierno socialista central afectaba la
prestación sanitaria en Cataluña.
Esta es una moción desacertada, desacertada porque cómo pueden ustedes
criticar que los pensionistas paguen parte de las medidas, cuando fueron
ustedes los que propusieron el copago sanitario. Lo propuso la Sra. Marina
Geli, en abril de 2010, y no sólo ella, la Sra. Trinidad Jiménez, exministra de
sanidad del gobierno socialista, la Sra. Leire Pajín, exministra de sanidad, y
tengo aquí la prensa donde ha salido, Sra. Alcaldesa.
Le pido, por favor, que me respete el turno, hombre, que tenga yo que decirle
a la Sra. Alcaldesa que…

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río, siga su intervención y no hace falta que me mencione, porque yo
no me he metido con usted, Sr. del Río, o sea, siga y haga su intervención.

SR. DEL RIO
Bien, el Sr. Ramón Jáuregui, exministro de Presidencia, y el Sr. Julián García
Vargas, exministro de sanidad, una exconsellera socialista y cuatro
exministros socialistas, todos a favor del copago. Una vez más, Sr. Belver,
aclárense.
Miren, yo no sabemos quién le ha preparado esta moción, pero desde luego
no hay por donde pillarla, porque cómo se les ocurre criticar al Partido Popular
por retirar medicamentos, cuando ustedes lo hicieron dos veces, o se le olvida
que lo hicieron en diciembre de 1991 y que volvieron hacerlo en 1993 y que
suprimieron en la llamada lista negativa, el 29% de medicamentos, eso sí son
recortes sanitarios. Pero yo le propongo que retire, también, esta moción.
Respecto a la tercera moción, la votamos a favor y respecto a la última, ya
consideramos que es el sumun de esta nisaga de despropósitos que hoy nos
traen como mociones. Cómo pueden ustedes decirle al Partido Popular que es
quien desmantela el estado de bienestar, cuando quien ha creado tres
millones de parados ha sido el gobierno socialista. Cómo en diciembre de
2011, ustedes dejaron un desfase presupuestario, en las cuentas públicas, de
26.000 millones de euros. Una cosa es lo que decían que había y otra cosa es
lo que dejaron, que ni telarañas, sólo deudas y el que venga detrás que las
pague. Han dejado el País con una deuda en donde, sólo en intereses,
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tenemos que pagar 30.000 millones de euros, eso sí es un golpe al estado del
bienestar.
Un gobierno socialista que nos ha dejado endeudaos hasta las cejas, pasando
de un endeudamiento del 46% al principio de la legislatura, al 68% en
diciembre de 2011. Tenemos una deuda de un billón de euros, que es el
168% de nuestro Producto Interior Bruto, todo lo que ganamos en un año, se
va a pagar en intereses de las deudas, eso es insostenible, y esta
responsabilidad es del irresponsable del Sr. Zapatero.
Un gobierno socialista que en 2011, gastó noventa mil millones de euros más
de lo que ingresó y ahora, los que vengan detrás que lo paguen. Un gobierno
socialista que mintió, semana tras semana, con los famosos brotes verdes,
que mintió cuando dijo que teníamos el mejor sistema bancario del mundo y
que llamaba antipatriotas a quienes le advertían de lo que se nos venía
encima y que no hizo nada, hasta que en 2010 le obligó la Unión Europea.
Desmantelar el estado de bienestar es cuando un gobierno te deja un país
donde sólo ingresas 31.000 millones de euros, pero debes gastar 68.000
millones de euros debido a la nefasta herencia del gobierno socialista. Y
ustedes critican al Partido Popular por reducir el salario de los funcionarios,
cuando fueron ustedes quienes les quitaron también el 5% de su sueldo.
Ustedes hablan de indefensión laboral, cuando en el mes de diciembre
echaron a la calle 40 personas de la televisión, sin importarles si tenían
familia, hipoteca o si podían llegar a final de mes, deberían tener algo más de
prudencia en lo que escriben.
Dicen que el Partido Popular favorece el fraude fiscal, al aprobar la amnistía
fiscal, olvidando que ustedes lo hicieron en 1984, con Miguel Boyer como
ministro de economía, y en 1991, con Carlos Solchaga como Ministro de
Hacienda, y que luego en 2010 fue el Sr. Rubalcaba quien también lo pidió,
ante el Partido Socialista. Y miren, es de Perogrullo, que critiquen al Partido
Popular por haber aumentado el IVA, cuando el Partido Socialista lo implantó
en 1986, lo aumentó en el 92, en el 93, en el 94, en el 95 y en julio del 2010.
Cómo pueden ustedes criticar que el Partido Popular suba una vez el IVA, si
ustedes lo han subido cinco.
Y, mire, cuando todo el mundo lo que está diciendo es que los políticos
debemos dar ejemplo, y proponemos reducir el número de concejales y
diputados, a ustedes le parece mal. Aquí el Partido Socialista dice no a reducir
el número de concejales, y dice no en la comunidad de Madrid y en
Extremadura, cuando proponemos reducir el número de diputados, y en
Andalucía, donde gobiernan ustedes, dicen que incluso van a aumentarlos,
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miren, los ciudadanos lo que quieren es que primero demos ejemplo los
políticos
Y ustedes no están legitimados para salir en defensa de los más
desfavorecidos, porque con su gobierno medio millón de personas tuvieron
que abandonar su vivienda por no poder pagarla. Cuando dejado un país, en
donde uno de cada dos jóvenes está sin trabajo. Donde por su ineficacia,
177.000 empresas han cerrado en España, cuando congelaron las pensiones
a los mayores, cuando eliminaron el cheque bebé, cuando bajaron el sueldo
del 5% a los funcionarios. Mire, no se quieran quitar las culpas, acepten su
responsabilidad y colaboren para salir de esta crisis.

SRA. ALCALDESSA
Sí, como hicieron ustedes cuando gobernaba el Partido Socialista. Sr. Fran
Belver. Eso lo digo yo ¿vale? A ver si tiene un poquito más respeto y guarda
su turno como lo guardamos los demás, Sr. Juan Carlos del Río. Sr. Fran
Belver.

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa, intento condensar la respuesta. Sr. Ordóñez, rápido,
no quiero entrar en el fango del debate ese, la moción dice lo que dice, la
moción número 25 dice lo que dice, usted interpreta lo que quiera interpretar.
Si los símbolos estos o aquellos, me da igual, la moción dice lo que dice y
creo que todos los que estamos aquí, sabemos porque lo dice.
Y ahora, Sr. del Río, mire, yo creo que estamos ante una cuestión que es el
problema en el fondo. A veces hemos hablado de que, y yo lo he dicho en
algún otro Pleno, la cuestión es que ustedes no están haciendo
modificaciones en la economía, o sea, no están intentando generar más
ingresos o menos gasto, que también, están intentando hacer un cambio de
régimen, ese es el problema, ese es el problema. Porque ya sé que es muy
fácil decir que la ciudadanía está en contra de los políticos, con lo cual
tenemos que ser menos concejales, muy bien, ahora aquí contamos de cada
tres nos vamos uno y eso nos hará a todos mejores. No, eso nos hará a todos
menos democráticos, porque habrá menos representación, y esto es el
ayuntamiento de l’Hospitalet que es un ayuntamiento grande, que aquí hay
concejales que cobramos un salario y que vivimos, nuestros ingresos son
estos, pero el 85% de pueblos de España, los alcaldes y concejales les cuesta
dinero, quién va a representar la gente de ese pueblo ¿la Diputación? porque
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ahora, a partir de ahora, según parece para ustedes, ahora la Diputación lo va
a salvar todo.
El problema es que el conjunto de medidas que ustedes están haciendo, más
allá de que se esté de acuerdo o no, desde el punto de vista estrictamente
económico, persigue un cambio de régimen. Están atacando a la democracia,
quieren cargarse a la democracia con la excusa de la crisis. Cuando ustedes
dicen, y usted que les quita el salario a los funcionarios, sí, sí, lo que usted
quiera, pero yo no he quitado a los delegados sindicales, no he pretendido
atacar a todos los sindicatos y dejarlos fuera, ni soy la presidenta de una
comunidad autónoma que cuando vea a los sindicalistas manifestándose por
la capital de España, se cachondea de ellos y les llama gamberros. Yo eso no
lo hago y eso lo hace la presidenta de la comunidad de Madrid.
Todo lo que ustedes persiguen va en la misma dirección. Mire, podemos
entender los aspectos económicos, y lo digo en la moción y lo he dicho en mi
intervención, entendemos que la situación es de dificultad, entendemos que
hay que hacer ajustes, entendemos que los servicios públicos han de ser más
eficientes, es decir, hacer lo mismo o más con menos, lo entendemos, pero
cuando usted dice, no podemos elegir, sí, sí que pueden elegir y el problema
está en lo que eligen. Que ustedes tomen medidas, oiga, las está tomando
todo el mundo, todo el mundo está tomando medidas, si el problema no es
tomar medidas, es qué medidas tomamos y qué dirección están tomando.
Cuando ustedes están haciendo en la sanidad lo que están haciendo, usted,
dirá no, porque las deuda de la sanidad…, oiga, la sanidad, yo creo que el
100% de las comunidades autónomas las tiene traspasadas, y de esas el 90%
las gobiernan ustedes desde hace un montón de años, con lo cual, si la deuda
es la que es, pues a mí no me mire, a mí no me mire, porque digo yo que el
déficit que haya, por ejemplo, en la sanidad en la comunidad valenciana,
hombre, se lo podemos imputar a cuando era presidente Lerma, pero vaya,
me parece que es tirar un poco lejos, me parece que es tirar un poco lejos.
Con lo cual, Sr. del Río, mire, le insisto, podemos entrar en todo lo que usted
quiera, usted habla de la vivienda y de lo que ha significado todo el tema de la
vivienda, las hipotecas y tal. Sabe cuándo empezó lo de la vivienda ¿no? con
la Ley de la liberalización del suelo que aprobó el gobierno del Sr. Aznar, ahí
empezó el problema de la vivienda, ahí empezó la burbuja inmobiliaria, ahí
empezó el pelotazo, y han acabado de soslayo, en mitad del decreto,
haciendo lo que han hecho de la Ley de costas, ya me explicarán para qué, ya
me explicaran para qué, porque no creo que sea para el beneficio de aquel
pobre que tiene un chiringuito que lo está explotando y que ya ha tenido un
concesión a 30 años, no, ustedes lo transforman en concesiones a 70 años y
que además se puedan vender, ya me explicarán por qué.
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SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna intervenció més? Sr. del Río.

SR. DEL RIO
Gracias Sra. Alcaldesa. Mire, cambio de régimen es coger un país con dos
millones de parados y situarlo en cinco, eso sí que es un cambio de régimen.
Cambio de régimen es que se destruyan 170.000 empresas, eso sí que es un
cambio de régimen. Y mire, yo cuando digo que, yo estoy a favor que se
reduzcan el cambio de concejales, mire, es que cualquier ciudadano de su
sueldo, tiene pagar concejales, consejos comarcales, en el caso nuestro, área
metropolitana, diputados autonómicos, senadores, diputados nacionales,
diputados europeos. Oiga, yo creo que también hay que dar al menos, una
imagen a estas personas, porque con su sueldo también se paga todo eso. Yo
sí que creo que hay demasiados políticos.
Y respecto a los sindicatos, yo, partidario del modelo alemán, igual que los
empresarios, que lo paguen de sus cuotas. Si tú tienes un afiliado, que te
pague tu sindicato, pero con el dinero de los ciudadanos que no se pague a
los sindicatos, que se paguen otras cosas.
Y mire, para acabar, usted dice que el gobierno popular gobierna en
comunidades autónomas, mire, pues en Andalucía no hemos gobernado, en
Catalunya no hemos gobernado, en Canarias lo dejamos el 19 de octubre de
2010, en País Vasco, no hemos gobernado, le apoyamos, en Navarra no
hemos gobernado, en Asturias no hemos gobernado, en Castilla-La Mancha
cogimos el gobierno en julio, en Baleares en julio, en Aragón en julio y en
Extremadura en julio, hasta que no formalizas gobierno, porque agosto es
inhábil, te plantas en el mes de final de septiembre o octubre. En diez
comunidades, de diecisiete, no gobernaba el partido popular, el gasto sanitario
es responsabilidad suya.
Y perdóneme, vivienda, yo recuerdo que el Sr. Corbacho recibió un premio del
pelotazo, se fue a Madrid a recoger el premio, porque se construía muy bien
en la ciudad de l’Hospitalet. Cuando se construyó tanto en la ciudad de
L’Hospitalet, ustedes no decían nada de la vivienda y recordemos que el Sr.
Zapatero fue el que inauguró el Ministerio de la Vivienda.

SRA. ALCALDESSA
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Sr. Belver.

SR. BELVER
Sr. del Río, el que habla de la vivienda es usted, no yo, no, no, usted lo ha
sacado, es usted el que lo ha puesto encima de la mesa, yo no lo he puesto.
Que esta ciudad ha recibido premios, ese y muchos más, lo cual quiere decir
que aquí se trabaja y se trabaja bien y se trabaja para la gente, y se trabaja
para la gente. El problema está en que ustedes tiran adelante cosas, luego les
vuelven en contra, porque afortunadamente, afortunadamente, estamos en
una democracia y hoy gobiernan unos, mañana gobiernan otros, unos están
en una posición, y esto, en fin, es la democracia, es lo que tiene. Entonces,
claro, el problema está en que cuando uno pasa, se va y luego vuelve,
también, también se encuentra lo que tuvo. Claro, ustedes se pueden pasar
los cuatro años, ojalá no, ojala no estén cuatro años me refiero, ustedes se
pueden pasar los cuatro años hablando de la herencia, oiga pues sí, pues
hablen de la herencia y bueno, ya está, y todo será culpa del que había antes,
pues muy bien, pues oiga, pues hable eso, pero ustedes están para gobernar,
no para quejarse, para gobernar, tomar decisiones y asumir las
responsabilidades, ustedes han tirado adelante estas medidas, es su
responsabilidad.
El día que salga todo bien, les felicitaremos y les haremos un homenaje, pero
mientras las cosas están como están, hombre, no pida que le aplaudamos, no
pida que le aplaudamos, porque no le podemos aplaudir, porque estamos en
absoluto desacuerdo y porque están intentando cargarse el modelo del que
nos hemos dotado en este país, en sólo, en sólo treinta pocos años de
democracia. Y ese modelo de sociedad civil organizada, ese modelo de tener
un mínimo estado del bienestar, para que todos tengamos algo parecido a una
igualdad de oportunidades, ustedes, poco a poco, y ahora ya no, ahora de
viernes en viernes y con acelerones, se lo están cargando y de eso nos
quejamos.
Nosotros asumimos nuestras responsabilidades siempre, gobernando y en la
oposición. Estar en la oposición es ser un antipatriota si digo que no estoy de
acuerdo, no, eso no es ser antipatriota. Ser antipatriota, en todo caso, será
poner a parir lo que hace el gobierno de España, cuando está defendiendo los
intereses de España en Europa, y no tengo que ser patriota, para ser patriota,
no tengo que decir a todo lo que ustedes dicen amén.

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, hem finalitzat aquest punt, passem a les següents mocions.

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

MOCIÓ 23.COMERCIALS.

SOBRE

LA

DESREGULACIÓ

D’HORARIS

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; i amb 5 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

Vist que el model comercial de L’Hospitalet s'ha basat en la convivència de
les activitats econòmiques comercials molt especialment en zones
residencials, ajudant a configurar la personalitat oberta i cohesionada de la
nostra ciutat.
Vist que aquest model presenta molts avantatges, entre d'altres, de caràcter
social, econòmic i mediambiental. Des d'un punt de vista social, cohesiona les
trames de les nostres ciutats, fomenta la relació i la convivència en entorns
pròxims i urbans, genera seguretat, confiança i qualitat als nostres carrers i
places, a la vegada que fa augmentar la qualitat de vida de la ciutat. Des d'un
punt de vista econòmic, el comerç integrat en trama urbana i sobretot el de
petita i mitjana dimensió, és un important agent en la redistribució de la
riquesa. Des del punt de vista de domini del mercat i la garantia als drets dels
consumidors, el comerç petit i mitjà assegura una major i millor oferta,
garantint que no es produeixin situacions de domini en el mercat de la
distribució.
Atès que durant molts anys a Catalunya hi ha hagut un consens polític que, en
matèria d'horaris comercials, ha permès una legislació que conjuga una
àmplia cobertura d'horaris d'obertura i d'atenció als consumidors -de 6 dies i
72 hores setmanals -, amb la necessària conciliació de la vida laboral i familiar
dels professionals que es dediquen a aquesta activitat.
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Atès que el passat 13 de juliol el Govern d’Espanya va portar a terme part de
les mesures anunciades per aquest sector, dins del paquet de retallades i
mesures incloses dins del “Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad” a l’apartat “Medidas de liberalización comercial y de fomento
de la internacionalización empresarial” que modifica diversos articles de la
“Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales”.
Atès que aquestes mesures podrien posar en perill la pervivència del nostre
model comercial que tants avantatges aporta a la nostra societat, a més de
vulnerar competències autonòmiques i el diàleg que fins ara s'ha vingut
mantenint de forma continuada.
Atès que aquesta nova llei de comerç que pretén implantar el Govern
d’Espanya suposa incrementar els festius mínims d’obertura de 8 a 10 dies,
així com les hores màximes d’obertura setmanals, que passarien de 72 a 90
hores, i també declarar zona de gran afluència turística la ciutat de Barcelona,
de manera que tindria oberts els seus comerços tots els dies festius de l’any.
Atès que la desregulació dels horaris comercials en el context actual de clara
davallada del consum privat no incrementarà el consum i les vendes però sí
que situarà en clar desavantatge competitiu a les empreses de petita i mitjana
dimensió integrades a les nostres trames urbanes, que en aquests moments
ens estan garantint la cohesió i la redistribució de la riquesa i estan contenint
la mobilitat.
Atès que la mesura pot comportar la destrucció d'ocupació al teixit empresarial
local i comarcal i agreujar encara més la difícil situació social i econòmica per
la que travessa el país, empitjorant a curt termini la qualitat de les nostres
ciutats, la situació econòmica dels ciutadans i incrementant la pressió sobre la
mobilitat.
Atès que entenem que dins del model comercial català no té cabuda una nova
norma comercial com la que vol imposar el govern central, ja que posaria en
perill l’actual equilibri del nostre model, beneficiant les grans superfícies i
perjudicant el petit comerç tradicional.
Atès que aquestes modificacions, sense cap mena de dubte, tenallaran
encara més les condicions laborals dels treballadors, les treballadores i els
autònoms del sector del comerç.
Atès que tenim el convenciment que obrir més hores els comerços no
generarà més llocs de treball, sinó que seran els mateixos empleats i
empleades amb horaris totalment desregularitzats i més tortuosos, endurint
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les ja molt precàries condicions laborals d’aquests treballadors i, sobretot,
treballadores, que representen el 72% de les plantilles.
Atès que considerem que aquesta ampliació no potenciarà el consum, sinó
que aquest es diversificarà al llarg de més hores.
Atès que des del Partit dels Socialistes entenem que si l’objectiu realment és
que els ciutadans augmentin el seu consum, s’han d’aplicar polítiques que
desenvolupin l’economia del nostre país, creïn ocupació i incrementin el poder
adquisitiu dels treballadors i les treballadores, de manera que augmenti la
seva capacitat de consum.
Atès que ens mostrem plenament en contra de tot canvi que suposi un altre
revés a les condicions laborals dels treballadors i les treballadores per compte
aliena, així com els autònoms del sector, ja que estem totalment convençuts
que aquestes modificacions augmentaran la precarietat, l’ocupació inestable
amb un alt índex de temporalitat i generaran una progressiva
desprofessionalització del sector. En definitiva, suposarà que els treballadors i
les treballadores siguin un cop més qui assumeixin les conseqüències de la
crisi en lloc dels veritables culpables.
Vist que el Govern de Catalunya ha anunciat que es planteja recórrer davant
el Tribunal Constitucional la reforma comercial de l'Executiu Central si vulnera
competències autonòmiques i trenca el model català d'horaris comercials.
El grup municipal del PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el desacord de l’Ajuntament de L’Hospitalet amb la nova
normativa aprovada de liberalització d’horaris comercials ja que, lluny
d’enfortir el sector, provocarà més precarietat i inestabilitat laboral a les
persones treballadores del comerç.
SEGON.- Instar el Govern d’Espanya a dialogar amb les forces polítiques,
agents socials, i els diferents governs autonòmics per tal d’arribar a un acord
que permeti garantir l’actual equilibri entre les grans superfícies i el petit
comerç tradicional del model, sense perjudici d’aquets últim.
TERCER.- En cas de que no negocií el Govern d’Espanya, o no s’arribi a
l’acord expressat en el punt segon, s’insta al Govern de la Generalitat a
recórrer les mesures aprovades, davant el Tribunal Constitucional per envair
competències autonòmiques una vegada més, tal com va anunciar el passat 3
de juliol el portaveu del Govern de Catalunya.
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QUART.- Donar trasllat d’aquests acords als diferents grups parlamentaris
representats al Congrés dels Diputats, als diferents grups parlamentaris al
Parlament de Catalunya, al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, al
Departament d'Empresa i Ocupació, la Federació de Comerç, Hostaleria,
Turisme i Joc de la UGT de Catalunya i als membres del Consell municipal de
comerç de L'Hospitalet, a la Unió de Botiguers de L’Hospitalet, i a les diferents
associacions i gremis de petits comerciants de la ciutat.

MOCIÓ 24.-

SOBRE TAXES EN SALUT.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament amb una esmena
“in voce” incorporada, i sotmesa a votació s'aprova amb 20 vots favorables
dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del representant de
PxC, Sr. Ordóñez; i amb 5 vots en contra dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents presents en el moment
de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que el Sistema Nacional de Salut, creat amb la Llei General de Sanitat de
1986, és una conquesta de la societat espanyola.
Atès que el model de sanitat creat a partir de llavors ha basat el seu
desenvolupament en els principis d'universalitat, equitat, qualitat, cohesió i
lluita enfront de les desigualtats en salut, havent aconseguit avenços sanitaris
de gran magnitud que han situat a la sanitat espanyola entre les primeres del
món desenvolupat.
Atès que una clau rellevant que explica l'enorme avanç del nostre sistema
sanitari públic rau en el seu caràcter de sistema àmpliament descentralitzat,
que ha permès a les comunitats autònomes desenvolupar serveis de salut que
han respost de manera satisfactòria a les necessitats sanitàries de la població.
Atès que el Sistema Nacional de Salut espanyol disposa de professionals
sanitaris altament qualificats. Sense la seva implicació amb els objectius
sanitaris no hagués estat possible assolir els nivells de qualitat aconseguits en
la Sanitat durant aquests anys.
Atès que moltes de les activitats dels serveis sanitaris han trobat en l'àmbit
municipal un espai de col·laboració i de cooperació institucional amb les
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autoritats sanitàries en activitats i iniciatives de diversa índole que van des de
la cessió de terrenys per a la construcció de centres sanitaris, a la
col·laboració en programes preventius , assistencials o de promoció de la
salut.
Atès que aquesta cooperació, des dels municipis, forma part també dels
elements que han permès avançar en relació a la salut dels ciutadans.
Atès que els ciutadans han apreciat el desenvolupament del Sistema Nacional
de Salut i la seva capacitat de donar resposta a les necessitats sociosanitàries
de la població, de fet, la sanitat pública ha estat tradicionalment el servei
públic millor valorat per la ciutadania.
Vist que la caiguda d'ingressos en totes les administracions, a causa de la crisi
econòmica, ha condicionat l'adopció de mesures de control de la despesa i
d'austeritat que permetin contribuir a la sostenibilitat econòmica de la nostra
sanitat pública.
Atès que entre 2010 i 2011, el Govern d’Espanya va adoptar, juntament amb
les comunitats autònomes, un paquet d'accions que van permetre rebaixar de
manera important les despeses sanitàries en àmbits que no van afectar ni a la
qualitat de les prestacions ni els drets de la ciutadania. Mesures com: el
control de la despesa farmacèutica, mesures de gestió centralitzada de
compres, mesures de coordinació institucional i altres que van permetre
assegurar austeritat sense afectar drets ni qualitat.
Vist que no obstant això, l'accés del PP al Govern d'Espanya ha tingut com a
conseqüència la caiguda de la confiança de la població espanyola sobre la
sanitat pública, i aquesta ha passat a ser vista com un dels problemes que
més preocupen a la ciutadania.
Atès que només en sis mesos el Govern d’Espanya ha generat una enorme
preocupació social en afirmar que la sanitat espanyola no és sostenible i
plantejar-ne una reforma del Sistema Nacional de Salut, que ha tocat
elements essencials del model en acabar amb la universalització de la sanitat
per raó de ciutadania i substituir-lo per un model d'assegurament lligat a la
seguretat social. Un model en el qual qui no estigui inclòs, haurà de demostrar
no disposar d'ingressos suficients per adquirir la condició d'assegurat.
Vist que així la sanitat deixa de ser pública, universal i gratuïta per a tots els
ciutadans i es converteix en una sanitat només per als assegurats i la
beneficència.
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Atès que aquesta modificació retrotreu al sistema sanitari a un model
d'assegurament similar al vigent en els anys setanta i principis dels vuitanta,
abans de l'aprovació de la Llei general de sanitat, de 1986. Es torna a una
situació similar al sistema insolidari que existia a Espanya en els anys 70.
Atès que des de l'1 de juliol, els pensionistes estan obligats, per primera
vegada, a pagar una part de les seves medicines. El copagament també
afecta a pacients amb malalties rares i malalts crònics.
Vist que més endavant -encara no hi ha data concreta- els pacients hauran de
pagar les pròtesis externes (collarins, fèrules, crosses, cadires de rodes, etc.) i
el transport sanitari no urgent. Per exemple, el que necessita un malalt crònic
per rebre periòdicament el seu tractament.
Atès que les persones en actiu han de pagar també, almenys, un 25% més del
que pagaven per les medecines passant del 40% al 50% del preu.
Vist que a Catalunya, on el copagament de l’Estat s’aplicarà a partir de l’agost,
s’ha ideat un sistema similar al que s’aplicarà a Andalusia, perquè els
pensionistes no hagin d’avançar més diners del límit establert, evitant als
pensionistes que hagin de reclamar el reintegrament de despeses, no oculta la
gravetat de que a aquest copagament estatal se sumarà l’anomenat “euro
sanitari”.
Atès que a tot això encara haurem de sumar també, la proposta del Govern
perquè el Sistema Nacional de Salut deixi de finançar 426 medicaments a
partir del mes d'agost. Una improvisació poc meditada, una disposició que
obeeix només a criteris economicistes i que no mostra cap interès per la
promoció de la salut. Res apunta que hi hagi una metodologia científica
darrere d'aquesta mesura contra la qual el col·lectiu mèdic (els únics
professionals que estan capacitats per diagnosticar una malaltia i dictaminar
que fàrmacs han de formar part del seu tractament) ha manifestat el seu
descontentament perquè l'Administració no hagi comptat amb ells, ignorant-los
un cop més, i obligant-los a acatar ordres sense protestar, encara que siguin
els facultatius més mal pagats d'Europa.
Atès que aquesta mesura comportarà que molts pacients, davant l'expectativa
d'haver de pagar les seves medicines, tant si van com si no van al metge,
optaran per prescindir del facultatiu i automedicar-se quan pateixin símptomes
de malaltia, que de vegades, no ho oblidem, poden emmascarar malalties que
poden ser greus si passen desapercebudes i no es diagnostiquen a temps,
amb el risc que això comporta per a la salut pública.
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Atès que totes aquestes retallades en sanitat representen una baixada
“encoberta” de les pensions, - que el President Mariano Rajoy va dir que no
tocaria juntament amb la sanitat i l’educació- si tenim en compte que a la
pujada de impostos, a la butxaca dels pensionistes li sumem el copagament
farmacèutic, i ara a més, el pagament íntegre de medicines habituals com
antiinflamatoris, antiàcids, laxants, fàrmacs per al reumatisme, la dermatitis,
els herpes, els refredats, la sequedat en vies respiratòries ... I així, fins a 425
medicines.
Atès que des del Partit dels Socialistes alertem la ciutadania que totes
aquestes retallades només persegueixen un canvi de model amb l’objectiu de
desmantellar el Sistema Nacional de Salut: ja que si a la llista de medicaments
que ja no estaran finançats, afegim les retallades que ja afecten la sanitat amb
tancaments o reducció de serveis, els “repagaments” i la desmotivació que
extenua la moral del personal sanitari, uns professionals que vetllen per la
salut dels ciutadans mentre el seu poder adquisitiu disminueix, no és
desgavellat preguntar-s’hi a qui beneficia un brou de cultiu tan idoni perquè el
Sistema Nacional de Salut acabi sent privatitzat amb l'excusa de prevenir el
seu ensorrament.
Atès que totes aquestes mesures obren la porta a nous copagaments i
privatitzacions sanitàries amb el canvi normatiu que el Govern ha realitzat
publicant el Reial Decret Llei 16/2012 en el que suposa un autèntic
“decretazo” aprovat unilateralment sense diàleg ni consens.
Vist que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha dictaminat per
unanimitat que alguns preceptes del reial decret llei 16/2012, del 20 d'abril, de
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del sistema de salut són
inconstitucionals i vulneren competències de la Generalitat, però tot i així el
Govern encara no ha decidit portar-lo al Tribunal Constitucional sabent que
compta amb majoria parlamentaria.
Atès que el Sistema Nacional de Salut pot ser sostenible sense fer retallades
en les prestacions, sense minvar la qualitat i sense implantar el copagament
sanitari i que una sanitat pública de qualitat és un bé irrenunciable i una
política fonamental per a l'equitat i la cohesió.
El grup municipal del PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Instar el Govern d’Espanya a dialogar amb les forces polítiques,
agents socials, comunitats autònomes i la Federació Espanyola de Municipis i
Provincies per arribar a un gran acord que permeti garantir la sostenibilitat del
Sistema Nacional de Salut mantenint els principis que estableix la Llei general
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de sanitat de 1986, derogant el Reial Decret Llei 16/2012, de mesures urgents
per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i
seguretat de les seves prestacions.
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat que tenint en compte el dictamen
del Consell de Garanties Estatutàries que declara inconstitucional i invasor de
competències de la Generalitat, alguns dels preceptes del reial decret llei
16/2012, del 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del
sistema de salut, que tal com va anunciar el passat 5 juny el portaveu del
Govern, es porti el recurs sobre aquest decret davant el Tribunal
Constitucional, pel cas que no s’arribi a un acord amb el Govern d’Espanya.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords als diferents grups parlamentaris
representats al Congrés dels Diputats, als diferents grups parlamentaris al
Parlament de Catalunya, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a la
FEMP, a las entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM) i als membres
del Consell Municipal de la Gent Gran i del Consell Municipal de Salut de
L’Hospitalet.

CONTRA L’EXALTACIÓ I ÚS DE
MOCIÓ 25.ANTIDEMOCRÀTICA EN CELEBRACIONS ESPORTIVES.

SIMBOLOGIA

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 l'esport, les seves manifestacions i celebracions, en suma, són
activitats exercides per persones lliures, en una societat oberta, que a
Espanya i Europa estan basades en el respecte de la diversitat i igualtat entre
les persones.
Atès que en aquest terreny de l'educació en valors -especialment reflectida en
l'olimpisme com a filosofia de vida- l'exemple personal és el que més compta i
influeix en joves esportistes i en el conjunt de la societat.
Atès que la potencialitat de l'esport en la seva dimensió formativa és enorme:
pel seu caràcter lúdic i atractiu, però també per la seva condició d'experiència
vital, en què els seus practicants se senten protagonistes, alhora que reforcen
les seves relacions interpersonals i posen en joc afectes, sentiments,
emocions i identitats, amb molta més facilitat que en altres disciplines.
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Atès que el patrimoni comunitari europeu per eradicar la violència de l'esport
està assentat en la convicció que són els ciutadans en el seu conjunt, és a dir,
totes i cadascuna de les persones que la integren, els qui tenen l'obligació de
contribuir, cadascú des del seu respectiu àmbit de competències, que els
estadis, les instal·lacions esportives i els espais a l'aire lliure que alberguen les
seves expressions i celebracions, siguin llocs oberts, segurs, incloents i sense
barreres. Un espai de trobada en què esportistes i aficionats espectadors, així
com la resta d'agents que conformen l'àmbit esportiu respectin els principis de
l'ètica esportiva i el dret de les persones a la diferència i la diversitat.
Atès que el món de l'esport a nivell mundial promulga que cap raça, religió,
creença política o grup ètnic es pot considerar superior a les altres. I en
aquest aspecte, el que passi en l'esport ha de reflectir els valors en què se
sustenta la nostra convivència democràtica.
Atès que fruit dels èxits esportius i del sentiment d'alegria, orgull o satisfacció
pel triomf que aquests provoquin, sigui comú la celebració dels èxits en espais
públics ciutadans.
Vist que l'elevat grau d'acceptació del futbol entre la població porta en moltes
ocasions al fet que els dirigents o seguidors de certes ideologies polítiques se
serveixin del futbol i les seves expressions per fer arribar el seu missatge a
l'electorat que s'identifica amb els seus postulats.
Vist que el paper que juga un tipus específic i minoritari d'aficionats d'ideologia
extremista en les celebracions esportives, com a element transmissor en un
àmbit populista i marcadament orientat cap a la diferenciació i l'exclusió del
diferent, i a més, va habitualment acompanyat de simbologia feixista, nazi o
d'ensenyes pre-democràtiques i no constitucionals.
Vist que aquestes exaltacions públiques dels símbols i ensenyes anteriorment
esmentades sovint van acompanyades d'actes vandàlics en l'espai públic.
Atès que tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a celebrar els
esdeveniments esportius o victòries dels seus equips sense haver de
preocupar-se dels violents o dels que inciten o fan apologia de la violència, el
racisme o la xenofòbia mitjançant els símbols anteriorment citats.
Atès que creiem que l'exhibició d'aquest tipus de símbols constitueix un signe
d'indecència i insensibilitat cap a les víctimes del nazisme o el feixisme, que
recordem que van ser milions al món.
Atès que avui dia l'exhibició de símbols d'exaltació del franquisme, els
feixismes i el nazisme en l'àmbit privat i públic per part de particulars, encara
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que tinguin una projecció pública considerable, no és constituent de delicte
segons la legislació espanyola, atenent a la llibertat d'expressió.
Atès que la Llei de partits aprovada el 2002 assenyala que un partit "ha de ser
declarat il·legal" quan vulneri en les seves actuacions "els principis
democràtics". En concret, un dels seus articles obliga a revisar la "trajectòria
del partit" i dels seus membres, les seves manifestacions i convocatòries.
Atès que malgrat els avenços obtinguts en aquesta matèria hi ha una
inadequació de la legislació actual per adoptar mesures de prevenció i de
sanció contra actes violents o exhibicions de símbols que incitin amb
motivacions racistes o xenòfobes, així com contra comportaments i actituds
racistes, xenòfobes i intolerants en esdeveniments o celebracions esportives,
quan aquestes es produeixen fora de les instal·lacions esportives o els seus
voltants.
Atès que entenem que les administracions de l'estat o autonòmiques han de
garantir que els espectacles o celebracions esportives organitzades o
espontànies no han de ser utilitzats per difondre o transmetre missatges o
simbologia que són alienes a l'esport. L'esport és esport, i les ideologies
polítiques no han de ser utilitzades en aquest àmbit.
Atès que a l'Europa democràtica no es comprèn que pugui passar una cosa
així. Països com Àustria, Hongria, França, Lituània, República Txeca, Polònia
o Rússia, prohibeixen i castiguen fer apologia i exhibicionisme de simbologia
nazi en els espais públics. A Alemanya i Àustria es castiga fins amb 5 anys de
presó exhibir aquest tipus de símbols.
Atès que volem cridar la atenció sobre la gran contradicció que, enfront dels
valors democràtics, suposa utilitzar uns símbols que van significar l'esclavitud,
i la mort en molts casos, de milions d'homes, dones i nens.
El grup municipal del PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Mostrar el rebuig de l'Ajuntament de l'Hospitalet a l'exhibició o
ostentació d'escuts, insígnies, banderes, pancartes o altres objectes o
mencions commemoratives d'exaltació, personal o col·lectiva, relacionats amb
qualsevol tipus d'ideologia o moviment que incitin a la violència, l'odi, el
racisme i xenofòbia, o bé sigui utilitzada en actes d'apologia i d'exaltació de
règims no constitucionals, ja pertanyin aquests al passat o al present .
SEGON.- Instar el Govern d'Espanya i al Govern de Catalunya a que estudiï
possibles solucions a les mancances en les lleis vigents, per poder legislar
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adequadament i evitar la impunitat d’aquest tipus d'exhibicions i celebracions i
els seus símbols, introduint un nou marc legislatiu que reguli aquest tipus de
conductes particulars o col·lectives sense importar l'espai públic en què es
produeixin.
TERCER.- Instar la Fiscalia Superior de Catalunya a que estudií actuar d'ofici,
contemplant l'articulat de les lleis vigents LO6/2002 (article 9), Llei 52/2007
respecte a l'actuació de partits polítics o els seus membres que vulnerin els
principis democràtics o facin exaltació d’aquest tipus d’ideologia o règims.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords als grups polítics representats al
Parlament de Catalunya, als grups polítics representats als Congrés dels
Diputats, als Ministeris de Justícia i al d’Interior, a la Secretaria de Estado para
el Deporte, al Departament d’Interior i al de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, a la Secretaria General de l’Esport i a la Fiscalia Superior de
Catalunya.

CONTRA EL REAL DECRETO LEY 20/2012, DEL 13 DE
MOCIÓ 26.JULIO, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 16 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; amb
5 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas,
Bas i Cañizares; 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:

Vist que des que el Partit Popular va accedir al Govern d'Espanya ha
desmantellat l'Estat de Benestar; la qualitat de vida de gran part de la societat
està patint un important deteriorament i en aquest context el Govern
d'Espanya està aplicant una brutal política d'ajustos que està suposant
retallades substancials de drets, pèrdua de qualitat i prestacions en els serveis
essencials, fonamentalment sanitat i educació, caminant amb fermesa cap a la
seva futura privatització i generant majors xifres d'atur.
Atès que des que el Partit Popular va arribar al Govern d'Espanya la situació
econòmica ha passat de dolenta a molt dolenta i el sistema financer espanyol
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ha passat de tenir dificultats a estar “rescatat”. Espanya té el mateix dèficit,
però té més deute, menys ocupació, menys sanitat, menys educació, menys
cultura, menys ciència, menys ajuts a la dependència, menys protecció i,
sobretot, menys solidaritat.
Atès que anteriorment la seva Reforma Laboral, d'una duresa sense
precedents al nostre país, ha dinamitat les bases del dret laboral, provocant
situacions d'indefensió laboral i concedint total impunitat a les actuacions
d'alguns empresaris sense escrúpols.
Vist que per al Partit Popular l'Estat de Benestar i els seus serveis essencials
com són la sanitat, l'educació i els serveis socials i d'ajuda a la dependència
són vistos com mals que impedeixen el desenvolupament social i econòmic i
per aquesta raó els estan debilitant amb l'objectiu final de liberalitzar-los i
privatitzar-los.
Vist que per al Partit Popular els empleats públics (metges, bombers, policies,
mestres, cos administratiu) són considerats com a treballadors poc productius
amb sous fixos i extraordinaris i per això els agredeixen reiteradament,
estigmatitzant-los i reduint els seus salaris, i empitjorant de forma notable les
seves condicions de treball i amb l'últim objectiu reduir substancialment el seu
nombre, mitjançant acomiadaments i amortitzacions de places; per intentar
justificar aquesta actuació recorren a la mentida, afirmant que Espanya té un
excés d'empleats públics quan en realitat el nostre país té un percentatge de
població adulta treballant en el sector públic menor que la mitjana de països
de la UE-15.
Atès que juntament amb les retallades brutals imposades a una majoria social,
l'Executiu del Partit Popular afavoreix el frau fiscal promulgant una amnistia
que exonera de responsabilitat penal a "delinqüents" que han sostret grans
quantitats de diners a la hisenda pública, recursos econòmics que d' haver
estat a les arques públiques haguessin fet innecessaris moltes de les injustes
mesures imposades pel Govern.
Vist que l'Executiu del Partit Popular està demostrant amb les moltes
incompareixences del president del Govern per donar explicacions als
ciutadans, que tan sols entenen la democràcia com un instrument que ha
legitimat la seva arribada al poder i una vegada aconseguit aquest, estan
eludint tots els controls que una democràcia real exigeix.
Atès que recolzats per una immensa majoria de mitjans de comunicació,
utilitzen la mentida de forma sistemàtica, mantenen la cantarella de l'herència
rebuda i pretenen que s'oblidi que governaven des de fa molts anys en una
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important part del territori estatal i per tant serien si més no, corresponsables
de l'esmentada herència.
Vist que el Govern d'Espanya del Partit Popular, sistemàticament tracta de
dificultar l'exercici de drets fonamentals com ara el dret de reunió, mitjançant
la intimidació que suposa una presència policial coercitiva, desproporcionada i
molt sovint innecessària.
Vist que el Govern d'Espanya del Partit Popular es comporta amb prepotència
davant els febles a Espanya i amb submissió fora d'Espanya. Les seves
paraules de pretesa fermesa davant les autoritats europees i de l'FMI són en
realitat d'obediència submisa als mandats de la dreta instal·lada a Brussel·les
que està errant una i altra vegada en el plantejament de solucions per sortir de
la crisi.
Vist que el Govern d'Espanya del Partit Popular cada divendres, sense
comparèixer davant el Congrés dels Diputats, amenacen amb noves mesures
que majoritàriament són agressions que ens fan més pobres i indefensos i ens
allunyen d'una societat justa i cohesionada.
Atès que, sembla que el Govern d'Espanya amb aquestes mesures
innecessàries, ineficaces i injustes, no en tenia prou i el passat divendres 13
de juliol de 2012, després del Consell de Ministres va presentar "a mitges" un
paquet de mesures que es van poder interpretar amb tota la seva duresa el
dissabte següent al BOE que contenia l'anomenat "Real Decreto Ley 20/2012,
del 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad".
Atès que aquest nou pla de retallades, constitueix una agressió sense
precedents, no ja als drets de treballadors, aturats i empleats públics, sinó als
fonaments que van fer possible la Constitució, i a la pròpia democràcia, una
agressió amb greus conseqüències, laborals , socials, econòmiques i
polítiques.
Atès que sembla evident que aquestes són les condicions del rescat financer,
tantes vegades negat pel Govern, que imposa la UE. Un rescat que encara no
ha estat explicat pel president del Govern.
Atès que dins d’aquest decret, les mesures antisocials i lesives es concreten
(segons el Reial Decret 20/2012) principalment en:
• Pujada al setembre del tipus general de l'IVA que augmentarà del 18 al
21% i el reduït, del 8 al 10%, fet que afecti greument el consum de
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productes i serveis com aliments elaborats, carburants i serveis
personals, entre d’altres.
• Aplicació de l’IVA general a les entrades de teatres, auditoris i cinemes,
la qual cosa provoca un salt de tretze punts en aquest impost, és a dir,
que passen del 8% al 21 %. Aquesta mesura significa un atac directe a
la cultura en dues dimensions igualment importants: per una banda
afebleix i probablement condemna a la desaparició a molts operadors
culturals, disminuint la capacitat de producció del sistema cultural; per
una altra empitjora i dificulta la democratització de la cultura, és a dir,el
dret d’accés als béns i produccions culturals reconegut en tot
l’ordenament jurídic nacional i internacional. L’augment de l’impost se
suma a una reducció dràstica dels pressupostos públics, cosa que
significa un retrocés que fa impossible consolidar la cultura com a bé
fonamental de la ciutadania i com a sector econòmic amb valor.
• Es retallen les prestacions de les persones en atur -amb una reducció
en la seva base reguladora que passarà del 60 al 50% a partir del sisè
mes per als nous receptors - just quan més les necessiten, el que pot
suposar grans bosses de pobresa i exclusió social, justificant aquesta
mesura per afavorir la motivació dels aturats a buscar un lloc de feina.
• Es retalla la renda activa d'inserció modificant les condicions d'accés.
• Juntament amb la pujada de l'IVA, el decret 20/2012 inclou mesures per
a la liberalització d'horaris comercials i de liberalització de les rebaixes,
fets que afectaran greument el petit comerç.
• El Govern carrega contra els empleats públics amb la seva reforma de
la funció pública, amb la qual els criminalitza després d'eliminar la seva
paga extra de Nadal i altres drets adquirits.
• Se suprimeixen pràcticament totes les bonificacions a la contractació.
• Eliminació de la Renda Bàsica d'Emancipació i reducció en un 30% als
que ja la tenien concedida.
Vist que a més, el Govern anuncia que té la intenció de:
• Limitar les atribucions dels ajuntaments, de manera que no assumeixin
serveis bàsics que ara prestaven reforçant el paper de les diputacions
que centralitzaran la prestació de serveis i de reduir el nombre de
regidors dels ajuntaments en un 30% per al 2015 a través de
l'anomenat Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local.
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• De reformar la Llei de la Dependència que ja havia estat retallada en
els PGE 2012 i que limitarà l'accés i eliminarà les ajudes a milers de
cuidadors familiars.
• I de reformar el Sistema Nacional de Pensions, que portarà al Pacte de
Toledo, i que tornarà a danyar a uns pensionistes que ja havien estat
retallats amb la pujada de l'IRPF, les retallades en Dependència, el
medicamentàs i el copagament sanitari.
Atès que aquesta austeritat agressiva i aquests ajustos injustos sumiran a
l'economia espanyola en una profunda depressió i, sobretot, condemnarà a
milions d'espanyols a la pobresa i a l'exclusió: els aturats, les persones
dependents, els pensionistes, les pimes, molts autònoms, el petit comerç, els
joves, les dones, és a dir, els col·lectius més vulnerables de la nostra societat
queden desprotegits en un moment de màxima necessitat, caminant molt
clarament cap a una societat dual.
Vist que el Govern d’Espanya ha triat un camí basat en el no diàleg, en la
confrontació sense límits, en la demolició de l'Estat del Benestar i de les
polítiques públiques, en tant que institucions encarregades de redistribuir la
riquesa entre la ciutadania, sobretot entre la més desfavorida, tot això amanit
d'un intolerable llenguatge de justificació de les retallades i una falta
d'explicació pública del seu motiu davant els espanyols i espanyoles, quan al
seu torn aquestes són explicades en anglès per als inversors estrangers.
Vist que a més el president del Govern confirma el desmantellament de les
empreses públiques i una nova revisió de les tarifes energètiques.
Atès que la majoria d'analistes i experts econòmics, i fins i tot el mateix
Govern ha reconegut que amb aquestes mesures, l'economia s'agreujarà i
l'atur superarà a finals de 2012, els sis milions de persones, i per l’altra costat
argumenten que el que més els preocupa és la xifra d'aturats.
Atès que la majoria de les mesures aprovades i les que estan per aprovar, que
ja han estat anunciades com ineludibles pel Govern, afectaran als sectors més
febles de la societat, incidint negativament sobre les rendes mitjanes i baixes,
sense que una sola de les mesures aprovades impliqui cap esforç per a les
empreses i rendes més altes del país, que tot el contrari, es podran beneficiar,
entre altres, d'una baixada de cotitzacions socials de dos punts i al seu torn el
Govern també aplica l'amnistia fiscal a 25.000 milions de frau.
El grup municipal del PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents ACORDS:
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PRIMER.- Rebutjar enèrgicament el nou atac als drets i prestacions de
persones en atur, empleats públics i pensionistes que, juntament amb la forta
pujada de l'IVA, provocaran una caiguda del consum, per tant, menys activitat
econòmica i major destrucció d'ocupació.
SEGON.- Instar el govern de l’Estat a aplicar l’IVA reduït al conjunt de
l’activitat cultural, atesa la importància estratègica d’aquest sector a l’hora de
garantir un dret bàsic dels ciutadans: l’accés a la cultura.
TERCER.- Instar el Govern d'Espanya a rectificar i retirar el decret 20/2012,
compareixent davant l'opinió pública i el Congrés dels Diputats, per explicar la
realitat d'aquestes mesures i dialogui amb la resta de forces parlamentàries
per tal de buscar solucions que no posin en risc la pau social en aquest país.
QUART.- Instar la Generalitat de Catalunya a rebutjar les darreres retallades
del Govern d’Espanya, així com les anunciades pel segon semestre de l’any
2012, que en gran part es sumarien a les retallades ja aprovades pel seu
govern en moltes de les matèries a les que afecten i afectaran.
CINQUÈ.- Sumar-nos a la petició dels sindicats CCOO i UGT, en la seva
voluntat de celebrar en els propers mesos una consulta a la ciutadania perquè
aquesta es pronunciï sobre les retallades socials i laborals, davant el que
considerem un autèntic frau polític de l'Executiu, que governa amb un
programa que no van presentar a les eleccions.
SISÈ.- Fer una crida a la ciutadania perquè se sumi a les protestes
organitzades des de la societat civil i els sindicats per frenar les mesures
aprovades, així com a les passades i futures anunciades per l'Executiu central,
que ens condueixen a una greu recessió i que suposen la retallada més gran
de l’estat social que ha conegut la democràcia espanyola.
SETÈ.- Donar trasllat d’aquests acords als diferents grups parlamentaris
representats al Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Govern
d'Espanya, el Govern de la Generalitat, als sindicats CCOO i UGT de
l'Hospitalet, a les diferents entitats veïnals de la ciutat i a la federació que les
agrupa.

PARTIT POPULAR
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En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit
Popular, números 27, 28 i 29, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Per part del Partit Popular, Sr. del Río.

SR. DEL RIO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. El 1 de julio, muchos ciudadanos de Hospitalet se
concentraron en la plaza Francesc Macià, para poder disfrutar todos juntos de
la final de la Eurocopa, donde nos erigimos como campeones de Europa. Más
tarde, el 4 de julio, se hizo una recepción, en el Ayuntamiento, a la selección
española, en este caso, al Sr. Jordi Alba, como vecino de nuestra ciudad, en
donde acudieron alrededor de unas dos mil personas.
Dado que la Federación Española de Fútbol pone a disposición de municipios,
de instituciones, quien lo solicite, el trofeo de la Eurocopa para que pueda ser
expuesto de forma pública y sus ciudadanos, pues puedan verlo, fotografiarse
o contemplarlo, y dado que son muchos los municipios y instituciones que ya
lo han solicitado, pedimos que también el Ayuntamiento de L’Hospitalet, a
través del Área de Deportes, pues solicite a la Real Federación Española de
Fútbol, la exposición temporal del trofeo de la Eurocopa 2012, que pueda ser
expuesta, en cualquier espacio municipal que se considere oportuno, al
público. Evidentemente, esta es una propuesta que se ofrece desde la Real
Federación Española, que ya lo han pedido y así lo tiene ya otros municipios y
que, en nuestro caso, no nos cuesta un duro. Muchas Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, para la número 28, Sr. Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Me corresponde defender aquí una moción que
reclama nuevos criterios para un viejo tipo de intervención pública, como es el
caso de la vivienda de protección oficial.
Lo que nosotros proponemos hoy aquí es sencillo, queremos poner en valor
haber estado viviendo aquí, haber estado contribuyendo aquí, durante años.
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Queremos los mismos derechos y los mismos deberes y obligaciones para
todos, que todos tengan que haber estado empadronados al menos cinco
años, para poder acceder a una vivienda de protección oficial. Todos por
igual, independientemente de donde hayan nacido, lo que pedimos no es que
se premie origen, sino que se premie el haber vivido en Hospitalet, eso es lo
que proponemos.
Señores concejales, estaremos de acuerdo en que es necesario establecer
algún tipo de criterio, para las ayudas que se puedan ofrecer desde los
poderes públicos. Hasta ahora, el criterio generalizado, para la mayoría de
ayudas públicas, ha sido la renta. Cuanto menos tienes, más posibilidades
hay para obtener algún tipo de ayuda. Pero esto, hoy es discriminatorio,
porque beneficia especialmente a un nuevo sector de nuestra sociedad, que
tiene una situación de partida muy diferente a la mayoría. Por eso, les
rogamos que apoyen esta moción que hoy presenta el Partido Popular, pero
es lo que está pidiendo muchísima gente de la calle, es lo que pide la gente
de toda la vida, lo que piden nuestros vecinos de toda la vida. Simplemente
pedimos que se revise el contexto legal actual y se pongan las mismas
normas para todos. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Per a la número 29, Sra. Elisabet Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé hem detectat que als parcs infantils, quan les
hores que fa molt sol, s’escalfen molt tant els tobogans, com els columpios,
com el cautxú de terra, i els nens de vegades no poden ni fer-los servir,
perquè es cremen. Hem vist que hi ha ciutats que han posat uns tendals, unes
lones, de “quita y pon” per aquests mesos d’estiu, perquè no s’escalfin tant i
els nanos puguin fer servir el que és el mobiliari del parc i no es cremin. Per
tant, demanem, simplement, que no ara, sinó als nous parcs que es facin,
s’estudiï la possibilitat de posar aquests tendals, que tapin el que és el
mobiliari del parc, perquè els nanos puguin jugar, puguin aprofitar més hores
el que és el parc i a mida que es vagin remodelant les zones infantils, es
puguin anar instal·lant aquestes lones. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la posició dels grups, el Sr. Ordóñez, ha sortit, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa votem en contra de la 27, en contra de la 28 i votem a favor de la
29.
Bien, sobre la 27, realmente mi capacidad de asombro no tiene límites en este
Pleno, porque el intento del Partido Popular de darle la vuelta a la cosa y con
la que está cayendo, con la que está cayendo, con un gobierno que no
sabemos y con un país que no sabemos si será intervenido hoy, mañana o
pasado o cuándo, con unos dirigentes del gobierno que cada vez que hablan
hacen que salte, todavía más, la prima de riesgo, como ayer la Sra.
Esperanza Aguirre amenazando o con la espantada del corralito o el día
anterior el Sr. Montoro, con un gobierno que, en seis meses ya largos de
gobierno, ha demostrado que no tiene ni una sola propuesta y que tiene ya su
programa electoral totalmente galvanizado, cuando se presentó a la
ciudadanía diciendo que tenía la solución para todo y nos está hundiendo
todavía más en la miseria, el representante del gobierno, o del partido que
gobierna en el Estado, en esta ciudad, lo más interesante que le tiene que
decir a la ciudadanía, es que hagamos un homenaje a la selección española
de fútbol, me parece realmente, si no fuera por la tristeza que me produce,
realmente parece chiste, parece un chiste. Creo que la ciudadanía es lo
suficientemente inteligente para valorar y que no se les trate como idiotas,
porque quien ha aquerido homenajear y celebrar el triunfo de la selección
española, lo hemos hecho, y además este Ayuntamiento ha tenido una
recepción institucional a un ciudadano, de esta ciudad, que ha colaborado con
ese triunfo y ha sido celebrado por quien ha querido celebrarlo.
Lo que me parece tremendamente, intentar hacer una cortina de humo de una
manera muy, permitan, muy ridícula, si me permite decírselo así, me parece
realmente un insulto a la inteligencia de los ciudadanos y las ciudadanas, hay
que poner cada cosa en su sitio, este Pleno no está para este tipo de cosas. Y
si abrimos la veda de esto, seguramente cuando en el Pleno del mes que
viene, su gobierno todavía no ha llegado a ninguna propuesta para salir de
esta situación y nos haya hundido todavía más, pues seguramente traerá una
moción para que exhibamos el ferrari de Fernando Alonso, la raqueta de
Rafael Nadal o la moto de Dani Pedrosa. Seamos un poquito serios, Sr. del
Río, seamos un poquito serios, en esta ciudad quien ha querido celebrar el
triunfo de la selección española, lo ha hecho libremente, y este ayuntamiento
además, como decía, también ha contribuido a eso, con el homenaje a Jordi
Alba.
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La moció 28, votem també en contra, pensem que no és una moció que
abunda en assenyalar els que no són culpables d’aquesta crisi. És una moció,
el problema que té l’habitatge, l’accés a l’habitatge en aquesta ciutat, no rés a
veure amb el que vostès estan assenyalant en aquests moments. El problema
de l’habitatge, en aquests moments, és que hi ha molta gent que no té accés a
l’habitatge, que pràcticament no hi ha iniciativa d’habitatge de protecció oficial,
degut precisament a les retallades. El problema són els desnonaments, els
centenars de famílies, d’aquesta ciutat, de les que han nascut aquí i de les
que no han nascut aquí, però que són ciutadans d’aquesta ciutat, que estan
cada dia essent desnonades del seu habitatge i, per tant, assenyalar aquí i
continuar amb la línea de posar ciutadans de primera i ciutadans de segona,
en funció del seu lloc de naixement, continua en la línea d’assenyalar també,
en aquest cas, els que són estrangers com els culpables de la crisi. Per tant,
votem en contra, no ajuda a solucionar els problemes, sinó que ajuda a posar
més problemes a la situació de convivència que tenim a la nostra ciutat.
I com deia la moció 29, pensem que és una moció que coincidim en el
diagnòstic d’un problema que en una ciutat com la nostra i en algunes places
dures d’aquesta ciutat hi és i, per tant, amb l’esperit de buscar solucions i
alternatives, doncs votem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, el Sr. Ordóñez, havia sortit, m’imagino que està sol i, per tant, té la
paraula.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa, disculparme porque no he estado en mi turno. Sobre
las mociones que han presentado, la moción 27 se la votaremos a favor,
sobre la 29 se la votaremos a favor, viendo que ya es otra que traen también
sobre los perjuicios del sol y todo esto, a lo mejor tiene algún dermatólogo en
su partido y están preocupados, pero bueno, como la vemos bien y coherente,
se la votaremos a favor. I sobre la moción 28, se la votaremos en contra.
Está claro, obviamente, que el acceso a viviendas es, hoy en día, uno de los
principales problemas, ya sea en el mercado libre o en el de vivienda
protegida, pero realmente con la que está cayendo, nos parece casi
secundario el número de años de empadronamiento, para optar a la viviendas
de protección oficial, ya que no sé cuánta gente podrá acceder a la vivienda y,
aún menos, con las últimas medidas que ustedes, precisamente, acaban de
aprobar, como subida de IBI o eliminación de la deducción por compra de
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vivienda habitual, a partir de 2013, y alguna más. Para marcar un poco
también, el posicionamiento de nuestro grupo, pues les voy a decir un poco lo
que piensa nuestro partido de esto, para ser muy breves.
Des de Plataforma per Catalunya proclamem igualment el principi de
preferència nacional i social pel fa a l’habitatge protegit o el que és mateix,
primer és l’autòcton abans que l’estranger en l’accés a la vivenda protegida, i
primer qui pot revertir un benefici a la societat, com són famílies i joves en
projecte familiar, davant de qui simplement, com ha succeït fins ara, pretén
obtenir un habitatge a costa de l’erari, per desprès vendre’l i obtenir un
benefici personal.
Por tanto, nosotros queremos decirles que ni cinco ni diez años de residencia,
nosotros siempre hemos pedido veinticinco para la nacionalidad y no tenemos
unos años para acceder a las viviendas de protección oficial, ya que
consideramos que las parejas en las que haya algún autóctono, tiene que
estar siempre por delante.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs, Sr. Monrós, bé, algú de Convergència i Unió, Sr. Pérez.

SR. PEREZ
Parlaré jo primer Sra. Alcaldessa. Respecte a la moció 27 votem en contra,
evidentment entenem que és la utilització política d’un èxit esportiu i no som
partidaris de barrejar política i esports. A més a més, entenem que en aquesta
ciutat no tots són amants del futbol, no tots els ciutadans, hi ha alguns que són
amants de seleccions, potser la selecció espanyola, potser la selecció
equatoriana, la selecció de Perú, la selecció de Bolívia, la selecció de
Argentina i també la selecció catalana, perquè no, són amants d’això, i no els
hi diu res els èxits de la selecció espanyola. Per tant, no podem demanar a
aquests ciutadans de la nostra ciutat, que amb els seus impostos es paguin
les despeses que genera l’assegurança, la custodia i la vigilància d’aquests
trofeus, perquè això ho tindrà que pagar l’Ajuntament, evidentment, suposo
que sí, la Federació no ho farà de franc, so pena que demani una subvenció a
l’estat per fer això. A més a més, hem de dir que bé, si vostè té tant
d’empenyo que això surti així, recomano que es posi en contacte amb la
direcció d’una gran superfície i que aquesta li faci l’exposició dels trofeus de
l’Eurocopa, que no ens oposaríem, mentre ho pagui una gran superfície de la
ciutat, cap problema, IKEA, per exemple. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, respecte de la moció de l’habitatge, crec que no hem de confondre aquí les
intervencions d’alguns portaveus, al barrejar el que realment diu la moció.
Aquí es demana fixar un termini de empadronament, que nosaltres creiem que
votarem a favor, perquè creiem que si no és aquest exactament, em sembla
bé que es marqui un termini, que fins ara no existia i, que en tot cas, no
confonguem el tema amb immigració i totes aquestes coses que la gent vol
barrejar, sinó que ha d’haver-hi, doncs un termini lògic i deixar una mica el
bonisme i fals progressisme d’aquests últims anys, que ens ha portat a temes
que no han sigut res productius.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Clar.

SRA. CLAR
Gràcies Sra. Alcaldessa. El posicionament de Convergència i Unió referent a
la moció número 29, serà un vot positiu, un vot positiu perquè entenem la
bona voluntat d’aquesta moció, si bé no podem estar a dir-nos que la
climatologia és savi, també i ajuda a organitzar també una mica els tempos de
les famílies i també va bé que a l’estiu, quan fa tanta calor, doncs que les
mares i pares puguem descansar un mica tranquil·lament a casa i que els
nens també descansin, no cal que surtin a les hores de màxima temperatura
al parc. I desprès una altre cosa, jo sóc mare de família nombrosa i sóc una
mica de l’opinió que els nens s’han d’anar adaptant una mica a l’entorn,
tampoc no cal que els portem tant protegits i tanta història i al final arribar un
moment, que per tirar-los pel tobogan els hi posarem el casc perquè no es
facin mal. Bona intenció a la moció, la votem favorablement, però les coses
sempre en la seva justa mesura i ara no anem a fer una cosa, doncs un gra
massa de tot. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
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Bé, per part del Partit Popular, hi ha alguna intervenció? Ai! Perdó, Sr. Belver,
pensava que ja s’havia posicionat, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a la moció número 27, la votarem en
contra i la votarem en contra una mica per la barreja de molts arguments que
ens ha donat aquí. Miri, jo crec que ara no estem per això, de totes maneres,
si la Federació Espanyola de Futbol organitza una tournée amb el trofeu i vol
situar-lo a la ciutat de l’Hospitalet durant uns dies, en algun lloc propi i sense
cap cost per a l’Ajuntament, evidentment nosaltres no posarem cap
impedimen, però no crec que ara haguem de perdre ni temps, ni energies, ni
recursos, en aquesta qüestió. Per tant, votarem en contra, entenent, com va
quedar clar, la satisfacció, diguéssim, que des de l’Ajuntament es va mostrar
pel triomf de la selecció espanyola en aquesta competició.
Respecte a la moció número 28, tinc un problema. Primer no es correspon el
que diu aquí amb el que diu vostè, no, perquè vostè, perdó, la moció diu: “que
es modifiqui el mencionat reglament”, fa menció al reglament, “per tal
d’establir un període mínim d’empadronament de cinc anys antiguitat
continuada a l’Hospitalet”, fins aquí és el que ha dit vostè, però després això
segueix: “i deu anys de residència legal als ciutadans estrangers per a totes
les promocions d’habitatge públic de la nostra ciutat”, aquest tros se l’ha saltat
en la seva intervenció. No, no, jo dic que, perquè, clar, la gent que no té els
papers, quan vegi la posició, que tingui clar sobre què ens estem posicionant,
què és el que diu, perquè ens posicionem no sobre el què diuen, sinó sobre el
què han escrit. I com és sobre el què han escrit, i em sembla que el Sr.
Monrós feia menció, miri, els habitatges de protecció oficial, a l’accés
l’empadronament és un element, i fixa que per accedir, el lloguer són tres anys
d’empadronament continuat i, en el cas de la compra, de la venda, són cinc, i
en aquesta ciutat amb això estem i, per tant, ho complim.
L’altre que diu la seva moció, i vostè fa referència a alguna referència legal,
senzillament és que és il·legal, perquè la llei diu que en el cas de l’accés a
l’habitatge, s’han de complir els requisits que marca la Llei, un és el nivells de
renda, uns mínims, uns màxims, en funció de la tipologia de l’habitatge, uns
anys d’empadronament i no es pot fer cap tipus de discriminació, i vostès
pretenen afegir un element que seria discriminatori. Per tant, el que demanen
en la seva moció és il·legal, si no ho fos, també votaríem en contra, però el
que vostès fan, el que demanen és il·legal.
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I només una apreciació al grup Popular, sempre les còpies són pitjors que els
originals, les còpies són pitjors que els originals, no intentin copiar segons
què, perquè els hi sortirà pitjor.
I respecte de la moció número 29, votarem favorablement, entenem el que
plantegen, nosaltres el que intentem sempre, en la mida del possible, és que
aquestes zones, les zones de jocs infantils o el que hi ha al voltant, on les
famílies, diguéssim, acompanyen als petits en el seu gaudir d’aquestes zones
de llocs infantils, intentem que l’ombra sigui natural, si pot ser amb arbres o,
fins i tot, no ens enganyem, a la nostra ciutat això té una certa facilitat, amb
propis edificis, perquè facin ombres de manera natural i no haver de posar
elements afegits, perquè els elements afegits signifiquen més cost, signifiquen
més manteniment, i no sempre l’ús adequat pel qual estan pensats, que és fer
ombra. Però estem d’acord en que hem de buscar, diguéssim, el màxim
confort en l’ús de l’espai públic i, per tant, com vostès els que demana és allò
de dir “en la mesura del possible tinguin en compte”, escolti, cap problema, en
la mesura del possible tindrem en compte el poder facilitar ombra en les zones
de llocs infantils.

SRA. ALCALDESSA
Bé, ara sí, algun membre del Partit Popular vol intervenir? Sí, Sr. Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Sí, Sr. Salmerón, no estamos señalando nosotros a los culpables de la crisis,
no hemos dicho que sean los culpables de la crisis, en ningún caso,
simplemente hemos dicho que ese criterio generalizado para las ayudas
públicas, y que quizá deberíamos adecuar estos criterios, a nuevos criterios.
Además, ustedes desde Iniciativa per Catalunya, no sé tampoco qué
legitimidad tendrán para dar lecciones sobre vivienda pública, más cuando
ustedes intentaron hacer una ley que la idea original, la idea original era
lamentable, era lamentable y casi, casi pedía la expropiación de la segunda
residencia, y esto dijo el Sr. Saura o algo muy parecido.
Por otra parte, agradecer el apoyo de Convergència i Unió a esta moción,
entendemos que ellos han entendido el sentido, no sé si quizás es mejorable,
que seguramente todo es mejorable, pero ellos entendieron el sentido de
priorizar, de priorizar a aquella gente que está contribuyendo en la ciudad, no
tiene nada que ver con la inmigración o no. En mi discurso, y esto sí que es
verdad que lo he dicho, Sr. Belver, he dicho muchas cosas, sobre todo cosas
que no tienen sentido poner sobre papel, sobre un texto legal como es una
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moción, como es decir, explicar que no es una contra inmigración, explicar
simplemente que es todos por igual, pero los mismos criterios para todos,
para todos. Es más, Sr. Belver, se pueden establecer muchos criterios, se
pueden establecer mucho criterios para viviendas de protección oficial,
ustedes en 2006 hicieron una promoción de viviendas de protección oficial
que cuanto menos, los criterios eran discutidos y discutibles, no sé si
recordará aquellos criterios, vamos a decir, cercanos al sindicalismo ¿se
acuerda de estos criterios? ¿se acuerda de esa promoción? fue muy discutida
en la ciudad. Gracias Sra. Alcaldesa.

SRA. ALCALDESSA
Algú més vol intervenir del Partit Popular ? Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, bien, realmente me había olvidado de decirles una cosa, bueno se lo ha
dicho el Sr. Belver y, en este caso, y decirles que realmente el subir el tono
aquí sobre este tema, que está muy claro que es una moción que habla sobre
la inmigración, la verdad es que la frase que tenía preparada era clavadita a la
que ha dicho el Sr. Belver, que la copia nunca va a ser como el original, y
decirles que a veces, en el Partido Popular, son ustedes un poco el top manta
de la inmigración, se intentan hacer una copia de lo que a veces otros partidos
llevamos tiempo proponiendo.

SRA. ALCALDESSA
Por alusiones.

SR. DEL RIO
Sra. Alcaldesa, es que yo tonterías no suelo responder, por tanto, no hago
caso.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, Sr. Belver
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SR. BELVER
No quisiera insistir en argumentos repetidos, pero cuando le digo que es ilegal
es que, en base a la Ley que usted menciona, yo no me he cambiado de Ley,
usted me parece que habla del artículo 100, creo que es, en la moción, yo le
hablo del artículo 46, donde dice: “són objecte específica d’acció protectora,
les actuacions següents: la discriminació directa que es produeixi quan una
persona rep en algú aspecte relacionat amb l’habitatge, un tracte diferent del
rebut per una altre persona, en una situació anàloga, sempre que la diferència
de tracte no tingui una finalitat legítima que la justifiqui objectivament”. Con lo
cual, yo estoy de acuerdo con usted, yo estoy de acuerdo con usted en que se
exija una vinculación al municipio, en municipios como el nuestro, que también
le digo, que hay municipios donde han hecho viviendas de protección oficial y
justamente lo que buscan es atraer población, con lo cual no es ningún valor
que estén empadronados en el pueblo, sino que quieren que venga otra
gente, en nuestro caso sí, y por eso decimos, viviendas de alquiler, una
antigüedad de empadronamiento de tres años, viviendas de compra, una
antigüedad de empadronamiento de cinco años. Si estamos diciendo lo
mismo, en ese trozo, en el otro trozo es en el que no decimos lo mismo.
Y respecto a la promoción que usted decía del 2006, mire, esa o cualquier
otra, yo no sé si usted sabe, que las promociones, desde hace ya tiempo,
cuando hay una promoción de vivienda pública y los promotores son
cooperativas de carácter social, por ejemplo las vinculadas a los sindicatos o a
la federación de asociaciones de vecinos o cooperativas sociales de cualquier
tipo, cumpliendo los requisitos legales de los baremos económicos, quienes
formulan la promoción y la adjudicación son esas entidades, no es ni el
Ayuntamiento, ni el INCASOL, ni l’Agència Catalana de l’Habitatge, son las
promotoras y lo único que tienen que cumplir, obligatoriamente, son los
baremos de la renta para poder acceder a la vivienda.

SRA. ALCALDESSA
El Sr. Salmerón m’havia demanat la paraula, ja està? no és necessari? algú
més? Doncs, finalitzat aquest bloc, i passaríem a les mocions de
Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números27, 28 i 29 ;
adoptant-se els següents acords:
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MOCIÓ 27.SOBRE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA. 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;
amb 6 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Esplugas, Bas i Cañizares; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; assistents
presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 28.SOBRE HABITATGE. Ha estat rebutjada amb 16 vots en
contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del
representant de PxC, Sr. Ordóñez; i amb 9 vots a favor dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació.

MOCIÓ 29.-

SOBRE PARCS INFANTILS DE LA CIUTAT.

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 la ciutat de L’Hospitalet està compromesa amb la qualitat dels
serveis a les persones i a les famílies.
Atès que l’ajuntament té el compromís d’impulsar un model de ciutat on ha de
prevaldre la dimensió humana.
Atès que l’ajuntament ha de vetllar per l’adequació dels espais municipals
oberts a les necessitats dels infants i les seves famílies.
Atès que els parcs infantils de la nostra ciutat són l’espai urbà on els infants i
les seves famílies gaudeixen dels seus moments de lleure.
Atès que ara a l’estiu el sol escalfa fortament els tobogans, els gronxadors,
inclús el cautxú del terra crema, i això fa que els nens i les seves famílies no
puguin gaudir a hores de màxima intensitat solar dels parcs infantils.
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Atès que a ciutats d’Andalusia i també a ciutats del nostre entorn, com per
exemple Cornellà, han instal·lat a alguns parcs infantils tendals de roba, lona o
similars, que protegeixen del calor.
Atès que si s’instal·lessin tendals de lona o similars durant els tres mesos
d’estiu, de posar i treure, els nens i les seves famílies podrien aprofitar els
parcs infantils durant més hores al dia.
És per aquests motius que el Grup Polític del PPC presenta al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Que s’estudiï la possibilitat d’instal·lar als nous parcs infantils que es
construeixin a la ciutat, o als existents, a mida que es vagin remodelant, de
manera progressiva, d’uns tendals que els protegeixin de la calor del sol.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als Grups Polítics representats al
consistori i a les Entitats i Associacions relacionades amb temes d’infància.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de
Convergència i Unió, números 30, 31 i 32, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, em sembla que presenta el Sr. Monrós, la Sra. Borràs i el Sr. Pérez,
doncs, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Gràcies Alcaldessa. El Grup de Convergència i Unió presenta la moció a favor
de la delegació de vot dels càrrecs electes dels ens locals. La llegiré, perquè
com que demanem una sèrie de coses, i tal com ha dit abans el Sr. Belver, es
bo que la gent, l’assistència, pugui saber exactament el que demanem.
Atès que la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes, va suposar una fita en la consecució de la igualtat entre totes
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les persones que composem la societat, amb independència del gènere,
establint una sèrie de drets de forma complerta però també preveient accions
concretes que havia de desenvolupar el Govern en posterioritat.
Atès que aquest és el cas, de la Disposició Final Setena de la Llei Orgànica
3/2007, la qual preveia que el Govern promogués un procés de modificació de
la legislació vigent per tal de possibilitar els permisos de maternitat i paternitat
de les persones que ostenten un càrrec electe.
Atès que mentre que a nivell parlamentari, ja sigui l’espanyol (Congrés dels
Diputats) o el català (Parlament), s’han realitzat les corresponents
modificacions normatives per permetre el vot dels càrrecs electes que es
troben en situació de baixa per maternitat o paternitat; a nivell local no s’ha
realitzat cap modificació legislativa en aquest sentit.
Donat que en el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu
Reglament, s’ha permès a les diputades que, en situació de baixa per
maternitat no puguin complir el deure d’assistir als debats i votacions, puguin
delegar el vot en un altre diputat o diputada.
Donat que en el cas del Congrés dels Diputats, mitjançant també la reforma
del seu Reglament, s’ha permès de manera més àmplia que en els casos
d’embaràs, maternitat, paternitat o malaltia greu en els quals es veu impedit el
desenvolupament de la funció parlamentària i ateses les especials
circumstàncies, la Mesa de la Cambra podrà autoritzar l’emissió del vot per
procediment telemàtic.
Donat que sembla que els càrrecs electes dels ens locals siguin de segon
nivell, ja que a data d’avui no s’ha modificat la legislació per fer possible que,
com a mínim, en els casos de baixa per maternitat o paternitat, el càrrec
electe pugui delegar el seu vot a un altre membre de la corporació i així
exercir el seu dret a vot. Cal, doncs, incorporar aquest dret dins de l’estatut
dels membres de les corporacions locals i fixar el mecanisme per a la
delegació del vot.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de
l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al Govern espanyol que, d’acord amb allò que disposa la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, a la seva Disposició Final setena, promogui
l’acord i les modificacions legislatives, fins i tot, de l’àmbit local, per tal de fer
efectiu el dret de regidores i regidors que gaudeixin de permisos de maternitat
i paternitat, d’exercir la seva obligació de votar en els Plens de les
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Corporacions Locals, mitjançant la delegació a favor d’altres membres del
Consistori.
Segon.- Demanar també a tots els grups parlamentaris presents a les
cambres legislatives, que es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que
reclama un consens suficient per assolir aquest objectiu.
Tercer.- Instrumentar legalment aquells mitjans que possibilitin el vot no
presencial als òrgans de govern dels quals es formi part.
Quart.- Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del Reglament Orgànic
Municipal (ROM) vigent a l’Hospitalet de Llobregat, en el moment que la
normativa supramunicipal ho permeti, per tal de traslladar al nostre àmbit local
l’efectivitat immediata d’aquest dret.
Cinquè.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol,
a la Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, a la Presidència
del Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris, així com a les
dues entitats municipalistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, moltes gràcies. Sra. Meritxell Borràs.

SR. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Aquesta moció, la moció que presentem, és per
defensar el català de la franja. El català, com qualsevol llengua, té diferents
dialectes, diferents formes de parlar-lo, l’occidental, l’oriental, etc, igual que
passa amb altres llengües. El propi castellà, és ben diferent al castellà parlat a
l’Argentina, a Xile, que el parlat a Madrid o que el parlat a Andalusia, en
aquest sentit, però, ningú gossa qüestionar que és una sola llengua, el
castellà, i que per tant, doncs, hi ha diferents formes de parlar-lo.
En aquest mateix sentit, doncs, el que ha de predominar és el criteri científic i
el criteri científic el que determina és que el que es parla a la Franja Aragó és
català, amb una vessant diferent, com ho és també, doncs la que es parla a
les terres de Lleida, o ho és el que es parla a les Illes Balears. Però és una
realitat i tothom reconeix la unitat de la llengua, que com qualsevol llengua,
insisteixo, no és homogènia i, per tant, hi ha pluralitat.
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En aquest sentit, el que pretén aquesta moció, és reivindicar el fet que estem
parlant d’una sola llengua, el fet que el govern d’Aragó permeti també
l’ensenyament de català a les terres de la franja d’Aragó, i per tant, i també en
aquest sentit, doncs es reconegui l’Institut d’Estudis Catalans com autoritat
acadèmica, que ho és, de la llengua. Aquesta és la intenció d’aquesta moció.
Gràcies.

Essent les 20.35 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la
Sra. Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Molt bé Sra. Borràs. Sr. Pérez.

SR. PEREZ
Gràcies senyora. Moció de suport a les petites empreses i autònoms, és el
que vaig a presentar.
Al juliol del 2010 la Unió Europea, en la Directiva 2010/45, va donar llum verda
a tots els Estats membres per poder modificar els seus reglaments sobre
l’impost de l’IVA, en el que respecte a les petites i mitjanes empreses, pel que
aquestes es podien adherir voluntàriament als criteris comptables de caixa, és
a dir, a IVA cobrat, IVA liquidat, a IVA pagat, IVA deduït.
Donada la situació econòmica actual, ara més que mai, les petites i mitjanes
empreses de la nostra ciutat pateixen problemes de mitja i llarga morositat en
el cobrament, la qual cosa els hi provoca a l’hora de pagar l’IVA, que han de
finançar amb els seus recursos, tant als seus clients morosos, com a
l’Administració. Aquest drenatge de liquiditat fet per l’Estat, pressuposa una
quantitat, segons les associacions d’aquests sectors empresarials, de 2.358
milions d’euros, és a dir, el 2,3 del Producte Interior Brut, en definitiva paguen
l’IVA a 45 dies i cobren les seves factures a 85 dies de mitjana. L’aplicació
dels criteris de caixa equivaldria a una important injecció de diners que
milloraria la liquiditat de les tresoreries, possibilitant fer front en millors
condicions a les despeses pròpies.
Al febrer de 2010, el Congrés dels Diputats ja va aprovar, per unanimitat, una
Proposició de Llei, per complir amb els criteris de la Directiva Europea, a la
qual es va oposar el President del Govern personalment, sota al·legació de
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dificultats tècniques, que generaria un augment descontrolat del frau, cosa
que no ha passat en els països que han implantat aquest sistema. Al·leguen
els mateixos problemes tècnics davant la proposta de CiU, feta el mes passat
al Congrés, demanant compliment de la dita Directiva Europea, afegint un
tercer apartat a l’article 75 de la Llei 37/1999, de l’impost de l’IVA, i en aquest
cas és el PSOE i el PP que voten en contra, aquest PP que es va omplir la
boca i va presentar cinquanta i escaig esmenes a la proposició de Llei del
2010.
Perquè les pimes i els autònoms, tant a la nostra ciutat, com a la resta de
Catalunya, són al voltant del 99%, que donen feina al 71,8% i perquè arreu de
l’Estat han tancat un 40% i van en progressió, es proposa l'Ajuntament en Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer, sol·licitar per part d’aquest Ajuntament al Govern de l’Estat que,
davant de l’actual crisi econòmica i els problemes actuals de tresoreria de les
pimes i autònoms de la nostra ciutat, prengui les mesures escaients, tant les
tècniques, com legislatives, amb l’objectiu que, el més aviat possible, aquests
empresaris es puguin acollir voluntàriament al sistema de principi de caixa,
com a criteri comptable per efectuar les seves liquidacions a l’Hisenda Pública
de l’Impost sobre el Valor Afegit, com determina la Directiva 2010/45/UE.
Segon, que quedin incloses, sense excepció, en el que determina la Directiva,
totes les empreses de reduïda dimensió definides en l’article 108 del Reial
Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Impost de Societats, és a dir, totes aquelles empreses que en
l’exercici anterior, en el seu volum de negoci, no superi els 6 milions d’euros, i
també els treballadors autònoms que expressa l’article 1 la Llei 20/2007, d’11
de juliol, de l’Estatut dels Treballadors Autònoms.
Això no obstant el Ple acordarà el que consideri més adient. Gràcies.

SRA. PEREA
Molt bé, per posicionament, el Sr. Ordóñez, si us plau.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, votarem favorablement a la moció número 30, votarem favorablement
també a la moció número 32 i sobre la moció número 31, els hi voldríem fer un
apunt o demanar que modifiquessin, els hi votaríem favorablement al punt 1 si
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modifiquessin el terme País Valencià pel terme Comunitat Valenciana, si no hi
ha cap inconvenient, nosaltres ho votaríem a favor que seria el més acurat.

SRA. PEREA
En tot cas, al final de la..., ha acabat ja, Sr. Ordóñez, vostè?

SR. ORDÓÑEZ
Era per fer..., demanava allò i ara faig, diguéssim, una mica realment...

SRA. BORRÀS
Doncs, a veure, entenem que la Comunitat Valenciana, per nosaltres és País
Valencià, però entenem que ells s’han volgut autoanomenar Comunitat
Valenciana, per tant, no serem contradictoris amb el que ells d’allò i acceptem
l’esmena, entenent que respon al que com ells s’autoanomenen en el seu
propi Estatut i, per tant, en aquest sentit, acceptaríem la seva esmena.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
D’acord, doncs, sí, gràcies, aleshores votaríem favorablement d’aquest punt 1.
Nosaltres, com sempre hem dit, diguéssim, abans el Sr. Pérez parlava de no
utilitzar l’esport i polititzar-lo, nosaltres sempre hem intentat mantenir-nos al
marge de l’ús partidista de qüestions lingüístiques, perquè per a nosaltres
realment crea conflictes, molts cops artificials que polaritzen la societat i l’únic
que busquen, moltes vegades, són rèdits electorals, i esperem i creiem que
aquesta moció no va en aquest sentit, però és, hi ha que dir-ho, perquè
d’altres vegades succeeix així.
Per Plataforma per Catalunya, des de temps, les llengües han estat sempre
eines per l’enteniment humà, per tant, d’entrada lamentem els intents d’utilitzar
el català, sigui per part de qui sigui, com a eina de confrontació, perquè hi ha
una situació normalitzada, o fins ara hi havia una situació bastant
normalitzada, pel que fa a l’ús del català a la Franja d’Aragó. I si existeix
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aquesta acceptació és perquè els habitants de les poblacions d’aquesta zona,
l’abracen amb normalitat per la seva proximitat amb Catalunya.
Nosaltres considerem que a les llengües no se’ls hi poden aixecar muralles, ni
tampoc marcar-lis fronteres físiques. La separació de Catalunya i Aragó
tampoc està marcada per cap frontera, per tant, és una realitat el fet que el
català està estès a la zona oriental d’Aragó, limítrof amb Catalunya i,
òbviament, el seu ús es va diluint amb mesura que avança cap a la resta
d’aquesta comunitat autònoma o d’altres.
Nosaltres sempre hem apostat per la promoció, protecció i conservació de la
llengua catalana a l’Aragó, bassada en la voluntat dels propis catalanoparlants, com a motor del seu aprenentatge i de la seva transmissió.
Igualment, demanem que respectin una realitat, com és l’existència d’una
comunitat catalano-parlant a la Franja d’Aragó, que vol parlar el català i que
ho fa i que se sent vinculada culturalment i històricament a aquesta llengua.
Sembla que hi ha sectors, moltes vegades, interessats en esborrar tot el que
representi Catalunya i el català, potser perquè ho entenen com un
desafiament al seu model centralista, sense adonar-se que el català és, en
realitat, una mostra de la gran riquesa i varietat cultural que tenim a la nostra
Espanya. Per això, degut a l’esmena que ens han acceptat, votarem
favorablement al punt 1, votarem favorablement al punt 2, 4, 5, 6 i 7, i del que
no podem votar a favor és el punt número 3.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Perea. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa votarem favorablement a les tres mocions i ens explicarem.
Bàsicament, respecte a la moció a favor de la delegació del vot del càrrecs
electes, absolutament d’acord, creiem que és absolutament imprescindible
que les dones que ostenten la representació democràtica de la resta de la
ciutadania, doncs puguin delegar el seu vot en cas de maternitat i, per tant, ja
nosaltres també ho hem expressat molt sovint en els parlaments, tant de
Catalunya, com al Congrés dels Diputats i, per tant, estem absolutament
d’acord amb aquesta moció.
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Respecte a la defensa de la unitat del català, doncs també votarem
favorablement, entenem que cal, i és una evidència, que cal demanar al
Govern d’Aragó que deixi de negar la història i la realitat de la seva comunitat
i, per tant, doncs que respecti que el que es parla a la Franja és català i, per
tant, sense cap problema, doncs entengui que en el seu territori es parla
també més d’una llengua. I per tant, entenem que també cal demanar al
Govern d’Aragó, i vostès així ho expressen, doncs que vetlli perquè els nens i
les nenes que viuen a la Franja, doncs tinguin garantida l’educació també en
català.
I finalment, la tercera de les mocions, la moció de l’IVA, doncs expressar-los el
que nosaltres també, i ja ens hem posicionat al Congrés dels Diputats, també
quan el grup, crec que de Convergència i Unió, també va fer alguna
presentació d’aquestes propostes del Congrés dels Diputats. Dir que,
evidentment, el nostre grup parlamentari, el nostre grup municipal, doncs
tenim una preocupació molt important per la situació de les petites i mitjanes
empreses, que en aquests moments tenen una dificultat econòmica important,
i que, en aquest sentit, el que cal dir, és que en aquests moments,
evidentment, la manca de finançament és important per a les empreses, per
tant, el fet de no poder avançar l’IVA, doncs respon també a què els bancs i
les caixes del nostre país i del conjunt de l’Estat, doncs no avancen crèdit a
aquestes empreses i, per tant, aquest és un problema importantíssim que no
es resol, malgrat que el Govern central, doncs vagi inserint diners a les
comptes dels bancs.
I, en aquest cas, també dir-los que aquesta mesura, per si sola, no
solucionarà absolutament tots els problemes, perquè el problema, el que
comentava, és una manca de finançament dels bancs, per tant, de crèdit, és
una manca de consum, per tant, és un ofegament de l’economia familiar que
el que impedeix és que la gent faci el consum habitual i, per tant, que els
comerços estiguin baixant els seus ingressos i, en aquest sentit, també hi ha
d’altres mesures que s’haurien d’afegir a aquesta, com seria, evidentment,
permetre l’aplaçament del pagament de l’IRPF, sempre que les empreses,
aquests petits comerços o aquestes petites i mitjanes empreses, doncs siguin
deutores, en aquest sentit, sigui l’Estat o altres administracions qui els hi degui
part dels seus ingressos.
Per tant, absolutament d’acord amb les tres mocions i, per tant, votem
favorablement a totes tres.

Essent les 20.45 hores, entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Partit Popular.

SR. DEL RIO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Votamos a favor de la primera moción, respecto a
la segunda, que reclama, a ver, el mismo respeto que Convergència i Unió
reclama a otras instituciones o gobiernos, cuando hacen referencia a
competencias propias del gobierno catalán, pues mire, en ese mismo respeto,
ahora también se le debe exigir a usted, respecto a la decisión adoptada por
un gobierno autonómico, legítimamente votado por sus ciudadanos. Tanto
respecto se merece uno como otro, y no sirve aquello de, cuando tocan algo
del gobierno catalán, sale siempre Convergencia i Unió con el victimismo de
turno, de que España no nos entiende, pero ahora son ustedes los que le
dicen a otro gobierno autonómico, lo que tienen que hacer. Hombre, yo creo
que tienen que aplicarse ustedes también el cuento en ese aspecto y, por
tanto, votamos en contra de esa moción.
Respecto a la tercera, desde el Partido Popular mostramos nuestro total
apoyo a las PYMES y a los autónomos, y la cuestión del IVA de las facturas
no cobradas se va a resolver, porque el gobierno central ya está trabajando en
ese sentido, pero como bien usted sabe y ya sea dicho, es una cuestión que
presenta complejidades técnicas y que cuanto antes, cuando estén
solucionadas, evidentemente se van a aplicar y reformaremos la Ley.
Entenderán que es un tema que no se puede resolver con una simple
proposición de Ley que se lleva al Congreso de los Diputados, sino que
requiere un trabajo complejo, que es lo que estamos haciendo en estos
momentos y que esperamos poder llevar como modificación de la Ley en el
Congreso de los Diputados, para este mismo año y, por tanto, como se está
trabajando en ello, nos abstenemos en el sentido de que ya se está haciendo.
Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa. El grupo Socialista también votará favorablemente a
las tres mociones, 30, 31 y 32.
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Respecte de la número 30, és cert, des de l’any 2007, en el moment de
l’aprovació de la Llei d’igualtat, en aquell moment ja es va incloure aquesta
possibilitat, que de fet en els parlaments, diguéssim, s’ha anat incorporant i
queden, diguéssim, els ens locals, per acabar de poder desenvolupar aquesta
possibilitat. Jo crec que és una qüestió, evidentment, de justícia, que és una
qüestió que, avui en dia, no pot ser que no sigui possible, des d’un punt de
vista tècnic, i per tant, jo crec que com hauria de ser, és mitjançant, tal com es
fan al Congrés dels Diputats, entre d’altres, per mitjans telemàtics, aquesta
possibilitat de fer votació, en cas de la baixa per maternitat, sigui possible. Si
mentrestant això no sigui possible tècnicament o no sigui tècnicament possible
a tots els ajuntaments, doncs segurament la delegació de vot seria la solució
més senzilla.
Respecte de la moció número 31, com he dit, votarem favorablement,
entenem que el territori de la Franja disposa històricament d’una situació on el
català s’ha usat amb normalitat, que ja fa anys es va arribar a acords, des del
Govern de la Generalitat i el Govern d’Aragó, per poder facilitar aquest
ensenyament en català i, fins i tot arribar a algun tipus d’acord, perquè aquest
ensenyament es veies reforçat per professors o per professorat de Catalunya i
que una llengua, una llengua que és la que és i no és altre cosa, es pugui
utilitzar i, evidentment, ensenyar en la Franja.
I per acabar, la moció número 32, la votarem favorablement, malgrat que
entenem que sempre existeix una dificultat tècnica considerable i, des del punt
de vista comptable, des de l’administració de l’Estat, així es manifesta i, abans
que m’ho digui ningú, ja els hi dic que sóc conscient que el PSOE, en alguna
ocasió, ha votat en contra de posar en marxa aquesta disposició, en el
Congrés dels Diputats, al·ludint a aquestes dificultats tècniques. Però jo crec
que, des del punt de vista polític, flac favor faríem a no avançar, si els
problemes són tècnics, diguéssim. Si els problemes són tècnics, doncs que es
resolguin que es resolguin de la millor manera possible, el Sr. del Río deia, el
govern està estudiant com fer-ho, fantàstic, jo crec que és del que es tracta, i
el que sí que sembla una qüestió de sentit comú, és que el comerciant no
tingui, diguéssim, la doble imposició, que per una banda està pagant, ell sí,
l’IVA en els seus proveïdors, i li ha d’avançar a l’Estat l’IVA rebut dels seus
compradors. Per tant, com això, el sentit comú ens diu que el que és raonable,
és que jo liquidi els meus impostos, en aquest cas, l’IVA, una vegada he
cobrat la factura, per això el sentit afirmatiu del nostre vot.

SRA. ALCALDESSA
Dons hauríem finalitzat aquest bloc, no sé si volen afegir alguna cosa, si no
passaríem .., sí, Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Sí gràcies, Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió, quan fa
referència a la moció per defensar el català de La Franja, no estem defensant
una postura en contra del Govern d’Aragó, perquè fa una decisió sobre un
tema, el qual és purament polític, sinó que, en aquest sentit, escolti’m, hi ha
una cosa, quan parlem de llengua, que és superior al que puguin pensar els
governs, siguin d’Aragó, siguin de Catalunya, siguin d’allà on siguin, sinó que
és una cosa que és científica. I això és el que estem nosaltres reivindicant i és
que la unitat de la llengua científicament està explicada, està admesa per
tothom i, per tant, és absurd que sobre un àmbit en el qual existeix un criteri,
insisteixo, científic i no polític, doncs algú vulgui polititzar-ho d’aquesta
manera. Res més.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap intervenció, passaríem al torn de les mocions
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 30, 31 i 32;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 30.ELECTES.

PER

LA

DELEGACIÓ

DEL

VOT

EN

CÀRRECS

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 la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes, va suposar una fita en la consecució de la igualtat entre totes
les persones que composem la societat, amb independència del gènere,
establint una sèrie de drets de forma complerta però també preveient accions
concretes que havia de desenvolupar el Govern en posterioritat.
ATÈS que aquest és el cas, de la Disposició Final Setena de la LO 3/2007, la
qual preveia que el Govern promogués un procés de modificació de la
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legislació vigent per tal de possibilitar els permisos de maternitat i paternitat de
les persones que ostenten un càrrec electe.
ATÈS que mentre que a nivell parlamentari, ja sigui l’espanyol (Congrés dels
Diputats) o el català (Parlament), s’han realitzat les corresponents
modificacions normatives per permetre el vot dels càrrecs electes que es
troben en situació de baixa per maternitat o paternitat; a nivell local no s’ha
realitzat cap modificació legislativa en aquest sentit.
DONAT que en el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del
seu Reglament, s’ha permès a les diputades que, en situació de baixa per
maternitat no puguin complir el deure d’assistir als debats i votacions, puguin
delegar el vot en un altre diputat o diputada.
DONAT que en el cas del Congrés dels Diputats, mitjançant també la reforma
del seu Reglament, s’ha permès de manera més àmplia que en els casos
d’embaràs, maternitat, paternitat o malaltia greu en els quals es veu impedit el
desenvolupament de la funció parlamentària i ateses les especials
circumstàncies, la Mesa de la Cambra podrà autoritzar l’emissió del vot per
procediment telemàtic.
DONAT que sembla que els càrrecs electes dels ens locals siguin de segon
nivell, ja que a data d’avui no s’ha modificat la legislació per fer possible que,
com a mínim, en els casos de baixa per maternitat o paternitat, el càrrec
electe pugui delegar el seu vot a un altre membre de la corporació i així
exercir el seu dret a vot. Cal, doncs, incorporar aquest dret dins de l’estatut
dels membres de les corporacions locals i fixar el mecanisme per a la
delegació del vot.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de
l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al Govern espanyol que, d’acord amb allò que disposa la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març a la seva Disposició Final setena, promogui
l’acord i les modificacions legislatives, fins i tot, de l’àmbit local, per tal de fer
efectiu el dret de regidores i regidors que gaudeixin de permisos de maternitat
i paternitat, d’exercir la seva obligació de votar en els Plens de les
Corporacions Locals, mitjançant la delegació a favor d’altres membres del
Consistori.
Segon.- Demanar també a tots els grups parlamentaris presents a les
cambres legislatives que es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que
reclama un consens suficient per assolir aquest objectiu.
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Tercer.- Instrumentar legalment aquells mitjans que possibilitin el vot no
presencial als òrgans de govern dels quals es formi part.
Quart.- Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del Reglament Orgànic
Municipal (ROM) vigent a l’Hospitalet de Llobregat, en el moment que la
normativa supramunicipal ho permeti, per tal de traslladar al nostre àmbit local
l’efectivitat immediata d’aquest dret.
Cinquè.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol,
a la Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, a la Presidència
del Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris, així com a les
dues entitats municipalistes de Catalunya.

MOCIÓ 31.-

PER DEFENSAR EL CATALÀ DE LA FRANJA.

Davant les informacions fetes públiques per la consellera de Cultura del
Govern d’Aragó, Sra. Dolores Serrat, sobre el nou Avantprojecte de Llei de
Llengües amb la conseqüent derogació de la vigent Llei 10/2009, de 22 de
desembre, i segons la proposta d’articulat del propi Avantprojecte,
Atès que la comunitat acadèmica internacional manifesta unànimement que la
llengua parlada a les comarques de la Franja és el català,
Atès que la Carta Europea de Llengües Minoritàries, ratificada per Espanya,
obliga a respectar l’àrea geogràfica de cada llengua, al marge de les divisions
territorials polítiques o administratives,
Atès que el Comitè de Ministres del Consell d’Europa ha recomanat a l’Estat
que apliqui un marc jurídic específic de protecció del català a l’Aragó, usant
aquesta denominació per a la llengua,
Atès que l’Avantprojecte denomina el català parlat a la Franja amb el
circumloqui acientífic “llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental” d’Aragó,
Atès que la Llei 3/1999, de 10 de març, del Patrimoni Cultural Aragonès, en el
seu article 4, diu que el català, llengua minoritària d’Aragó, (...) és una riquesa
cultural pròpia i serà especialment protegida per l’Administració,
Atès que el Reial decret 3118/1976, del 26 de novembre, atorga el
reconeixement competencial d’autoritat lingüística de la llengua catalana a
l’Institut d’Estudis Catalans,
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Atès que l’article 3 de l’Avantprojecte reconeix un seguit de drets lingüístics,
com són el coneixement, ús i ensenyament de la llengua pròpia,
Atès que l’article 12 de l’Avantprojecte reconeix el dret a l’ensenyament de les
llengües, excloent l’opció educativa de l’ensenyament en les llengües que
sustenta els diferents projectes educatius bilingües i trilingües de gran part de
la població escolar de la Franja,
Atès que les persones de les comarques de la Franja, des de la Ribagorça al
Matarranya, tenen nombrosos vincles de veïnatge i d’interrelació amb les de
les terres de Lleida, vincles que s’estenen al llarg del temps i que hom vol
conservar i millorar,
Atès que la llengua catalana, amb les seves diferents variants, ha estat
històricament el vehicle d’entesa i de comunicació entre les persones i
institucions dels territoris de la Franja i Lleida que la tenen com a pròpia,
Amb ànim de mantenir els vincles culturals, històrics, territorials i personals
entre les comarques de la Franja i la de les terres de Lleida i que aquells es
puguin seguir expressant en la llengua catalana,
Amb el degut respecte al Govern d’Aragó i a les institucions aragoneses i a
llurs competències,
El grup municipal de Convergència i Unió, proposa al ple de l’Ajuntament
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 1, amb una esmena “in voce” ja incorporada, amb
19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós
i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del
representant de PxC, Sr. Ordóñez; i amb 4 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas i Bas; assistents a
aquesta sessió i que literalment diu:
1. Demanar al Govern d’Aragó que respecti i utilitzi la denominació
científica internacional de la llengua parlada a la Franja, el català, com
a riquesa patrimonial cultural a protegir i fomentar, compartida amb
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Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears, la Catalunya Nord,
l’Alguer, el Carxe i Andorra.

b) Ha estat aprovat el punt 2 amb 19 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; i
amb 4 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Esplugas i Bas; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
2. Demanar al Govern d’Aragó que no iniciï el tràmit parlamentari d’aquest
Avantprojecte de llei de llengües en la redacció actualment coneguda.

c) Ha estat aprovat el punt 3 amb 18 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 5 vots en contra dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas i Bas; i del representant de PxC,
Sr. Ordóñez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
3. Demanar al Govern d’Aragó que implementi l’ensenyament obligatori
del català als centres educatius dels municipis de la Franja, per
respecte als drets lingüístics dels parlants i per garantir-ne el seu
coneixement i pervivència.

d) Ha estat aprovat el punt 4 amb 19 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; i
amb 4 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Esplugas i Bas; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
4. Demanar al Govern d’Aragó que mantingui els diferents projectes
educatius bilingües (català- castellà) i trilingües (anglès-català-castellà)
implementats en alguns centres educatius de la Franja, respectant la
voluntat de la comunitat educativa del territori.
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e) Ha estat aprovat el punt 5 amb 19 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; i
amb 4 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Esplugas i Bas; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
5. Demanar al Govern d’Aragó que reconegui l’Institut d’Estudis Catalans
com a autoritat acadèmica competent, així reconegut jurídicament en
norma estatal, considerant també la normativització dialectal que l’IEC
contempla, defensa i protegeix.

f) Ha estat aprovat el punt 6 amb 19 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; i
amb 4 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Esplugas i Bas; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
6. Demanar al Govern d’Aragó que vetlli per emprar criteris científics a
l’hora de reglamentar la seva política lingüística, en considerar que
aquesta ha de ser de respecte, de foment i de promoció, i sempre
basada en criteris filològics reconeguts i defensats per la comunitat
acadèmica.

g) Ha estat aprovat el punt 7 amb 19 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; i
amb 4 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Esplugas i Bas; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
7. Donar trasllat d’aquests acords al Govern d’Aragó, al Parlament de
Catalunya, a l’Institut d’Estudis Catalans i a la Plataforma per la llengua.

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

MOCIÓ 32.-

EN SUPORT DE LES PIMES I ELS AUTÒNOMS.

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, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón
i Esteve; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; i amb 4 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas i Bas; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

ATÈS que des de l’inici de l’actual crisi l’elevació en el nivell d’impagaments i
les dificultats d’accés al crèdit van posar de manifest, ja en l’any 2008, que el
funcionament de l’IVA i el seu sistema d’ingrés a la Hisenda Estatal incidia
negativament en la tresoreria de les empreses, molt particularment en les
petites i mitjanes, que es trobaven amb que en l’obligació de declarar e
ingressar aquest impost no es prenia en consideració els endarreriments en el
cobrament de les factures expedides pel que estaven avocades a ingressar
obligatòriament l’import del tribut tot i que aquest encara no s’havia fet efectiu
per part del deutor.
DONAT que en l’actual situació d’economia recessiva i de greu crisis
sistèmica apareix un augment elevat de la morositat que respecte als
ingressos dineraris repercuteix en la liquiditat principalment de les empreses
petites, mitjanes i autònoms i que els incrementa en cartera les factures
impagades tan les provinents d’ altres empreses com de particulars o de la
mateixa Administració en tots els seus nivells.
ATÈS que a aquesta situació de morositat s’afegeixen les restriccions en
liquiditat del sistema financer espanyol, provocant una gran tensió a la
tresoreria de la majoria de les empreses posant en risc el desenvolupament
de qualsevol projecte expansiu, la continuïtat de funcionament normal de les
mateixes i fins i pot ser el motiu principal del seu tancament definitiu que a dia
d’avui es calcula en tot l’Estat en més d’un 40% de pimes i autònoms amb la
corresponent pèrdua de llocs de feina i augment de la despesa en prestació
d’atur.
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ATÈS que si el cobrament d’una factura al seu client es demora 3, 6 o més
mesos, l’empresa perjudicada a banda de finançar la morositat del seu client,
obligada per llei, està anticipant en aquest període els impostos que hauria de
pagar el seu client a la Administració, en definitiva està, amb els seus propis
recursos, finançant a la vegada al seu client i a la Administració.
DONAT que a nivell estatal, les pimes i els autònoms avancen anualment en
termes absoluts prop d’uns 2.358 milions d’euros en concepte d’IVA a la
Administració, quantitat que anirà en augment amb la pujada de l‘impost
anunciada pel Govern d’Espanya a partir de l’1 de setembre pròxim i que fins
ara representa l’equivalent al 2’3% del PIB, és a dir que de mitjana paguen
l’IVA a 45 dies, mentre que les factures les cobren a 87 dies.
VIST que aquesta situació de l’actual llei de l’IVA permet que l’Administració
efectuï un drenatge anual permanent de les finances de les pimes i autònoms
de 2.358 milions d’euros, significa de manera fefaent, que està obstaculitzant
el creixement, la creació i el manteniment de jocs de treball d’aquestes
empreses. La devolució a les empreses de la referida quantitat de milions
d’euros equivaldria a una evident injecció de diners per ajudar a la actual
malmesa liquiditat de les seves tresoreries i possibilitaria que aquestes
poguessin fer front, en millors condicions, a les despeses pròpies.
ATÈS que es manifesta un fort clamor per part de les associacions de pimes i
treballadors autònoms d’arreu de Catalunya i de tot l’Estat perquè davant
l’actual mètode de recaptació de l’imposi s’utilitzés, per a tota aquella empresa
que voluntàriament el sol•licites, el principi de caixa “a factura cobrada iva
ingressat”, mètode reflectit ja en la seva legislació pel Regne Unit i Suècia.
VIST que existeix una norma comunitària que obliga al Estat i que dóna llum
verda a aquest canvi de criteri que és la Directiva 2010/45/UE del consell de
13 de juliol de 2010 referent al sistema comú de l’IVA en el que respecta a
normes de valoració, en el seu punt 4 diu:
“A fi d’ajudar a les petites i mitjanes empreses que els hi resulta
difícil abonar l’IVA a l’autoritat competent abans d’haver rebut elles
mateixes el pagament de l’adquirent o el destinatari, resulta oportú
oferir a tots els Estats membres l’opció d’autoritzar que l’IVA es
declari en funció d’un regim de comptabilitat de caixa que pugui
permetre al proveïdor abonar l’IVA a l’autoritat competent quan
rebi el pagament per una entrega o prestació i que iniciï el seu
dret a deducció quan realitzi el pagament per un servei o
prestació. Els Estats membres han de poder implantar, per això
mateix, un règim optatiu de comptabilitat de caixa que no afecti
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negativament els fluxos de caixa relatius als seus ingressos per
l’IVA”.
VIST que el 10 de febrer de 2010 el Congrés dels Diputats aprovà per
unanimitat una Proposició de Llei perquè es pagues l’IVA amb els criteris de
principi de caixa establerts en la Directiva 2010/45/UE, mandat del Congrés
que mai ha estat complert perquè el President del Govern es va negar
personalment a fer-ho argumentant complicacions tècniques que provocarien
un suposat augment massiu d’impagaments d’IVA, fet que no ha passat en els
països europeus que ja l’apliquen.
VIST que pel mateix motiu de “dificultats tècniques per part de Hisenda” , en la
sessió del 19 de juny d’aquest any al Congrés dels Diputats, aquesta
proposta tampoc va sortir endavant perquè van votar PP i PSOE en contra de
la Proposició de Llei de modificació de la Llei 37/1992, del 28 de desembre de
l’Impost sobre el Valor Afegit, defensada per CiU,amb la pretensió
d’addicionar un nou apartat 3 al seu article 75 per fer compliment al principi de
caixa segon recomana la U.E. per les pimes i autònoms de tot l’Estat.
ATÈS que les pimes i els autònoms representen el 99,8% del total de les
empreses de Catalunya i també a la nostre ciutat ronda aquest percentatge ,
que donen feina al 71,8% dels ocupats i generen el 59,7% del Valor Afegit
Brut, pel que es pot considerar que són la base del nostre teixit empresarial i
el motor principal de la nostra economia.
Per tot l’ anteriorment exposat el Grup Polític de Convergència i Unió ,
proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords. :
PRIMER – Sol·licitar per part d’aquest Ajuntament al Govern de l’Estat que,
davant de l’actual crisi econòmica i els problemes actuals de tresoreria de les
pimes i autònoms de la nostra ciutat, prengui les mesures escaients, tant
tècniques com legislatives, amb l’objectiu que, el més aviat possible, aquests
empresaris es puguin acollir voluntàriament al sistema de principi de caixa
com a criteri comptable per efectuar les seves liquidacions a l’ Hisenda
Pública de l’ Impost sobre el Valor Afegit com determina la Directiva
2010/45/UE .
SEGON.- Que quedin incloses, sense excepció, en el que determina la
Directiva 2010/45/UE totes les empreses de reduïda dimensió definides en
l’article 108 del Reial Decret Legislatiu 4/2004 de 5 de març pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’ Impost de Societats i també els treballadors
autònoms que expressa l’article 1 la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de L’Estatut
del Treballador Autònom.
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INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal d'Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, números 33, 34, 35, 36 i 37
es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Presentaré dues mocions i el meu company
Salmerón les altres dues.
La primera que presento és la moció sobre els promotors escolars del poble
gitano, en el sentit que el Departament d’ensenyament, jo crec que amb molt
bon criteri i dins de l’acord que hi havia en el Pla integral del poble gitano del
2009-2013, doncs va crear la figura del promotor escolar, amb la voluntat de
potenciar la igualtat d’oportunitats, l’equitat, la inclusió i la cohesió social dels
infants i els joves d’ètnia gitana. En aquest sentit, els objectius són molts
lloables, per tant, aconseguir la plena escolarització, evitant l’absentisme
escolar, promoure l’èxit escolar i la promoció socio-laboral de l’alumnat gitano
en el marc d’una escola inclusiva, una escola normalitzada.
I, en aquest sentit, a la nostra ciutat hem tingut la sort que en el barri del
Gornal, doncs aquest projecte hagi tingut una concreció en la figura de la Rafi,
que és la promotora escolar del poble gitano en el Gornal, que a través de la
contractació de la Fundació Pere Closa, amb subvenció íntegra de la
Generalitat de Catalunya, del departament d’Ensenyament, doncs ha pogut
actuar en els darrers cinc cursos, en quatre centres de la nostra ciutat,
aconseguint uns èxits increïbles. Un absentisme, la reducció d’un absentisme
de forma important en els alumnes d’infantil-primària d’algunes escoles de la
nostra ciutat, i també s’ha aconseguit el 100% de l’escolarització dels alumnes
que passen de sisè de primària a primer de l’ESO, en els instituts de la nostra
ciutat, alumnes d’ètnia gitana.
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El departament d’Ensenyament ha decidit reduir dràsticament el finançament,
quan vam escriure la moció, simplement deixava a zero aquest projecte,
aquest programa, ara ha decidit posar una mica de diners, però el deixa, el
finançament públic, el finançament del departament d’ensenyament, doncs el
redueix fins a una sisena part, per tant, redueix un 85% la seva aportació en
aquest programa. Per tant, la nostra moció va en el sentit de demanar al
departament d’Ensenyament, el manteniment del finançament íntegre
d’aquest programa, d’aquest projecte de promoció escolar i, per tant, d’aquest
programa que ha garantit en el últims anys, a la nostra ciutat, l’èxit escolar, la
igualtat d’oportunitat i la cohesió social de molts alumnes, en aquest cas,
residents en el barri del Gornal.
Dir-los que la Generalitat ens ha proposat que nosaltres, com a Ajuntament,
paguéssim el 50% d’aquest projecte i, evidentment, el nivell de saturació
d’aquest Ajuntament en la suplència de les obligacions d’altres
administracions, doncs comença a ser ja molt alt, malgrat la nostra bona
voluntat, com Ajuntament, en suplir les mancances d’altres. De fet, hi ha hagut
un dictamen d’urgència que s’ha aprovat avui, que ha quedat palesa aquesta
bona voluntat d’aquest ajuntament que, fins i tot, avançarem financerament el
retard de la Generalitat de Catalunya, en el pagament de les beques escolars
als nostres centres educatius, era el dictamen d’urgència que hem aprovat.
Per tant, queda palès que l’Ajuntament, doncs té una grandíssima voluntat de
col·laborar, però arribem al límit que arribem i, en tot cas, el que demanem és
que la Generalitat de Catalunya pagui aquest projecte de promoció escolar
íntegrament, que és el que li pertoca.
La segona moció que presento, és la de reprovació de la participació d’un
regidor d’aquest Ajuntament, en actuacions de caràcter feixista. Entenem que
reprovar, segons el diccionari, vol dir condemnar un acte com a dolent. I la
llegeixo per no posar més elements:
Ateses les actuacions de caràcter feixista que van tenir lloc el passat 1 de
juliol a la Plaça d’Espanya de Barcelona aprofitant la celebració de la final de
l’Eurocopa de futbol. Que en aquests fets, a més de simbologia feixista i
racista es van proferir consignes en aquest mateix sentit i, fins i tot, es van
produir agressions violentes a ciutadans que es trobaven en la zona. Que els
esmentats fets de caràcter feixista són contraris a l’esperit democràtic i de
respecte als Drets Humans continguts en la Constitució Espanyola i en
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Atesa la participació, àmpliament documentada per la premsa, d’un càrrec
electe d’aquest Ajuntament, que va prometre la Constitució, ara fa un any, i
que la seva actitud contradiu aquesta promesa i, per tant, qüestiona el seu
respecte als Drets Humans.
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Atès que la voluntat majoritària de la ciutadania es basa en el respecte i
salvaguarda dels Drets Humans i, per tant, oposada a qualsevol mena de
posicionament antidemocràtic i a qualsevol discriminació per raó de
procedència, color de la pell, creença o qualsevol altre situació personal.
I atès també, que l’any 2000 l’Ajuntament va refermar aquests principis amb
l’adhesió a la “Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans”, que
estableix que la ciutat és un espai col·lectiu que pertany a tots els seus
habitants, sense distinció de nacionalitat, i que tenen dret a trobar les
condicions per a la seva realització política, social i ecològica, assumint
deures de solidaritat.
Per això, el nostre grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, proposem tres acords. El primer, refermar el compromís d’aquest
ajuntament amb els drets humans i rebutjar qualsevol mena de manifestació
contraria als mateixos. Reprovar la participació en els esmentats fets del
passat 1 de juliol del regidor de Plataforma per Catalunya en aquest
Ajuntament, Sr. Alberto Sanchez López. I demanar, en aquests cas fem una
petita esmena “in voce”, en comptes de a la Conselleria del Interior, que ja ens
consta que està investigant, demanar a la Fiscalia Superior de Catalunya, la
investigació dels fets, així com, la participació del Sr. Alberto Sánchez López,
per si haguessin comès actes contraris a la legalitat vigent.

SR. SALMERÓN
La següent moció que defensem, és la moció referent a la taxa sobre la
malaltia, el que s’ha vingut a dir, l’euro per recepta. Nosaltres pensem que, en
aquest cas, és una autèntica taxa que grava a les persones malaltes, ja ens
hem estès en el debat en l’anterior, fa un temps, en la moció del Partit
Socialista. Però volem insistir en aquesta mesura, que es complementa també
amb la mesura que ha après també el govern de l’Estat, sobre el repagament
de la sanitat, doncs al que atempta directament, és una mesura estructural
que atempta sobre la universalitat del nostre sistema sanitari, que perjudica
precisament a les persones que més necessiten el sistema sanitari, com són
les persones malaltes i les persones amb malalties cròniques i de rendes més
baixes, estem pensant, sobretot en pensionistes, persones cròniques, malalts
crònics, aturats de llarga durada, que amb aquesta mesura veuran gravada,
d’una manera molt clara, el seu accés al sistema sanitari i, a la llarga va, de
mica en mica, erosionant el sistema sanitari i creant un sistema sanitari de dos
dimensions o de dos velocitats, un per aquelles persones que sí que poden
tenir accés, pagant, a la qualitat del sistema, i un de pitjor qualitat per a les
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persones més pobres. Per tant, aquest rebuig i una sèrie d’acords que no
m’estendré pel temps que tenim.
La següent moció és una moció de rebuig a les mesures que va prendre el
Consell de Ministres, el passat divendres 13 de juliol. Pensem que aquestes
mesures són un canvi, directament van en el que seria el moll de l’os de l’estat
del benestar, trenca tots els consensos que s’havien fet en aquest país, des
de l’inici de la democràcia, els consensos de llibertats i els consensos socials,
modifica d’una manera bestial l’estat del benestar espanyol i agreujarà, encara
més, la nostra economia. Pensem que el que està darrera això és una
ideologia clarament ultraliberal, que està ofegant, no només a Espanya, sinó
que està ofegant a la mateixa Europa, que està portant a una situació
d’inviabilitat del nostre país, de les classes populars, de les classes
treballadores, que està generant cada dia més pobresa, cada dia més
dificultats, que estan posant, pràcticament, al col·lapse el nostre país.
Per tot això, demanem, amb un govern que ja s’ha desdit en sis mesos del
que va dir en el programa electoral i a les eleccions, demanem al Govern
Central, la retirada del conjunt de mesures lesives als drets i llibertats de la
classe treballadora i al conjunt de la ciutadania. Demanem un referèndum,
perquè tingui credibilitat aquestes mesures, el poble espanyol, el poble de
l’Estat espanyol s’ha de manifestar i ha de ratificar aquestes mesures que no
estaven en cap programa electoral i, per tant, que hagi un referèndum
vinculant de la ciutadania espanyola en aquestes mesures. I demanar al
executiu central que si no ho creu inconvenient convocar a la ciutadania a un
referèndum, el que ha de fer és dimitir i convocar eleccions anticipades,
perquè democràticament totes les forces polítiques presentin les seves
alternatives, perquè sí n’hi ha alternatives, com estan fent, des de fa temps, en
altres països, tenim clarament ara el cas de França i d’altres, sí hi ha
alternatives per abordar la crisi econòmica d’una altre manera i no fer pagar
als de sempre, als que ja portem molt de temps pagant aquesta situació.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, el posicionamiento del grupo municipal de Plataforma per Catalunya,
sobre las mociones que ustedes traen, será la abstención en la número 34,
votaremos a favor de la 35 y de la 37. Y sobre la 36, obviamente votaremos
en contra y le voy a dar la explicación.
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Primero, porque dudamos de la legalidad que ustedes traen en lo que piden
en la moción. Realmente ustedes pueden pedir a la Conselleria Interior o a
quien quiera o al FBI que investigue, pero bueno, ustedes juegan a esto que
tanto les gusta. Normalmente, bueno, realmente como hacemos con todas las
mociones de los grupos, pues aquí las preparamos, y bueno, veo que los
demás grupos también las preparan, excepto ustedes, ya que los argumentos
que utilizan son argumentos de panfleto de quinto de primaria. Realmente,
siguiendo muchos consejos, la verdad es que la mayoría de gente me había
dicho que me levantase y me fuese debido a lo vomitiva y asquerosa de esta
moción, ya que sólo dan náuseas de leerla a quien se la pasamos, ya que
ustedes quieren intentar dar lecciones de algo de lo que precisamente ustedes
no son ejemplo de nada.
Una cosa son las medidas que nosotros tomemos por un acto equivocado y
un error de una persona, y que quedarán a nivel interno, pero bueno, que
ustedes nos vengan a dar lecciones y más después de lo que hoy mismo he
visto, uno de sus jefes, el Sr. Cayo Lara, saliese diciendo, sobre la muerte de
Oswaldo Paya, un disidente cubano, que para ustedes, para el grupo de
Izquierda Unida, es simplemente un fallecido más de los que se matan en las
carreteras, y ya lo único que le ha faltado a este señor es alegrarse y decir
que brindará con champán por la muerte de alguien que lucho o que lucha,
contra la dictadura comunista en Cuba, dictadura que a ustedes tanto les
gusta y que tanto apoyan y hemos visto en mociones. Como tienen valor
ustedes, para hablarnos de derechos humanos, como lo hacen en el texto de
esta moción, si ese señor que sí que luchó por los derechos humanos y no
como ustedes, que simplemente son unos pijo-progres de salón, que meterían
a todos los que no piensan como ustedes en gulags o campos de reeducación
a la vieja ausencia. Esa persona arriesgó la vida por defender la libertad, y
ustedes se están riendo ella.
Precisamente ustedes, son lo que menos lecciones de democracia y de
respeto tienen que dar a nadie. Ustedes que traen mociones para defender a
gente que está en la cárcel o que estaba en la cárcel por violencia callejera.
Ya que han abierto la veda en nombrar a gente y personalizar, pues bueno, se
puede hacer en todos los casos. ¿Por qué no hacemos que la Conselleria
Interior investigue a su portavoz en Badalona, por insultar a la policía? O ¿por
qué no hacemos que investigue a un concejal de su grupo, Iniciativa per
Catalunya, que pillaron con una barra de hierro y una pistola de fogueo,
después de agredir a un vecino? a ese no lo reprobamos ¿no? O ¿por qué no
reprobamos lo que ha pasado hace bien poco, un concejal de Iniciativa
cesado por una agresión al asesor del Alcalde? a ese no lo reprobamos ¿no?
Qué más, tenemos uno, un diputado, mire, de su partido, Izquierda Unida, que
lleva cinco meses cobrando tres mil euros sin trabajar, a ese tampoco lo
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vamos a reprobar ¿no? en el Pleno. O el líder revolucionario de los suyos, otro
pijo-progre que viaja en primera clase, a ese tampoco lo vamos a reprobar. O
más, ustedes que tan ecologistas son, sí ecologistas como la alcaldesa o
exalcaldesa de Rubí !anda¡ precisamente de ustedes, de Iniciativa,
investigada por permitir la caza de aves con pegamento. Vaya, si ustedes son
demócratas, ecologistas y tolerantes, ya se está viendo.
Bueno, claro, aquí no han traído ninguna moción para hablar de los grapos
detenidos por secuestrar, hace 17 años, a Publio Cordón, qué pasa, que son
comunistas, como ustedes. No, aquí no lo traen, aquí sólo traen lo que les va
interesando, pero no pasa nada. O por qué no reprobamos, si quieren, a Jordi
Ausàs, d’Esquerra Republicana y Conseller en su nefasto tripartit, por
contrabando de tabaco, eso realmente es bastante lamentable y encima, con
el dinero que habrá ganado, que se dedique a traficar con cajetillas. Quizá,
porque es de un partido que son muy amiguitos suyos. O por qué no
reprobamos algo más grave, como el Secretario del Alcalde de San
Sebastián, por gritar “gora eta militarra”, a ese no lo reprobamos ¿no? Quizás
porque miembros de su partido sienten mucha simpatía hacia Bildu, con ellos
sí que no les cuesta votar cosas a favor, ni dar lecciones democráticas, sí, con
ETA no.
Ya decía ¿hablamos de los grapos detenidos esta semana, por el secuestro
de Cordón? ¡Ah! No, que son comunistas como ustedes y ETA, que se define
como marxista. Quién se creen ustedes para dar lecciones de nada, lecciones
de comportamiento, si hace nada los han pillado, encima los hemos pillados
nosotros, en San Adrián del Besos, llevando a los hijitos suyos, pijo-progres,
con el dinero pagado del pueblo, a Palestina, a esos sí los enviamos. O por
qué no reprobamos a sus cargos de aquí de Catalunya, que treballen per a
Agbar, desprès d’haver-los adjudicat obres milionàries, a esos no los
reprobamos. Miren, ustedes, precisamente, no son nadie para dar lecciones
de nada, mucho menos de respeto y democracia. Una cosa, le repito, es lo
que yo pueda reprobar o no pueda reprobar y la medidas que se tomen, pero
precisamente de ustedes, no queremos saber nada.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa, parlarem de les mocions. Moció sobre els promotors,
dels promotors escolars del poble gitano, quan sentia al Sr. Esteve, una de les
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frases que vostè ha citat, ha dit, arribem al límit que arribem. I aquesta és una
frase que la pot fer seva l’Ajuntament de l’Hospitalet, com vostè ho acaba de
fer ara, la pot fer seva també el Govern de Catalunya, i ho poden fer, com
vostè deia, altres administracions que no acaben finançant, doncs aquest
finançament íntegra del projecte promoció escolar.
La realitat és que existeix un dèficit fiscal important en aquest país, i que això
repercuteix, lògicament, en el conjunt dels ciutadans. Això repercuteix en no
tenir unes finances com cal en el govern de Catalunya, perquè el que és els
ciutadans d’aquest país, contribueixen d’una forma, doncs important a les
finances de l’Estat, però cada dia perdem 45 milions d’euros, cada dia, el que
equival a la construcció d’un hospital o el que podrien ser la construcció de sis
escoles que se’n van i que no tornen.
Per tant, mestre que aquest país, Catalunya, no resolgui el tema de fons que
és el finançament d’aquest país, perquè el ciutadans d’aquest país no
contribueixin d’una forma rellevant, doncs amb els seus impostos, no estem
pas demanant que no es paguin impostos, al contrari, mentre que això no es
resolgui, aquí hi ha dèficit de finançament que, al final, el paguen els
ciutadans. I aquest és un tema que esperem que es pugui resoldre i que, per
tant, en aquest sentit, puguem donar un tomb a la situació que vivim, que és
un finançament injust. Nosaltres entenem que, com a catalans, el que volem
ser és majors d’edat, podríem dir, per tant, ser responsables de les nostres
pròpies finances i, per tant, de la contribució econòmica que fan el conjunt
dels catalans i també, doncs, desprès d’això, quin és el destí que s’hi dóna.
Entenem que aquesta millora del finançament del país, doncs és el que
nosaltres n’hem dit, tenir la clau i la caixa, perquè si no, a l’hora de la veritat,
ens trobem, com es trobem. Per tant, en aquest sentit, nosaltres no hi podem
votar a favor, no perquè no considerem la bondat de l’acció que s’està fent,
doncs des del projecte promoció escolar, però seria tant com enredar-nos, de
dir, escolti’m, votem que sí i a l’hora de la veritat sabem que els diners no hi
són, com vostè ha dit, arribem al límit que arribem i aquesta és una realitat
que hem de mirar de transformar entre tots.
Moció referent sobre la taxa, sobre la malaltia. Bé, vostès n’han volgut dir així,
és una moció que fa referència al que és el cofinançament, un cofinançament
que ja existeix, en aquests moments, en el que és la despesa farmacèutica, i
un cofinançament, en el qual, en aquests moments, doncs ja hi ha una taxa,
certament nova, una taxa d’un euro, en la qual hi ha un conjunt de ciutadans
que s’eximeix, precisament, del seu pagament, i que la resta, doncs entenem
que hem de ser responsables i possibilitar i donar llarga vida al sistema
sanitari d’aquest país. Per tant, en aquest sentit, també és una forma
d’aconseguir una cosa que, per altres vies també s’hi està treballant, però que
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no han de ser les úniques, com és, doncs aconseguir una despesa, no,
podríem dir un ús adequat del medicament i, per tant, aquesta també entenem
que és una via viable. Per què? perquè, escolti’m, en el casos de la gent que
pagarà més per aquest tema, correspon a cinc euros al mes i, per tant, aquest
és un tema que entenem que, en aquesta situació en la que ens trobem,
doncs hem de buscar mecanismes per aconseguir que veritablement tinguem
un sistema sanitari que doni cobertura a tothom i que, a més a més, sigui
perdurable en el temps.
Respecte a la moció de reprovar la participació d’un regidor d’aquest
Ajuntament en actuacions de caràcter feixista, hi votarem favorablement i
lamentem, sincerament, el tipus de defensa que n’ha fet el Sr. Ordóñez.
Segurament, ens hagués agradat que hagués explicat, vostès diuen que han
obert un expedient al seu company, ens hagués agradat que ens expliqués
això, i no, amb sinceritat, a vegades la millor defensa, és un bon atac, avui ha
estat una mostra ben clara del que se’n diu d’això, de la millora defensa és un
bon atac i, a més a més, li he de dir que cadascú s’expressa com vol, però
home, jo crec que vostè avui, pràcticament ha passat els límits del que és el
correcte, com a mínim. I, per tant, escolti’m, doncs vostè dirà el que vulgui,
però lluir una esvàstica, a dia d’avui, què vol que li digui, tots sabem el que
representa i, per tant, no ens sembla justificable, de cap manera, de cap
manera, no ens sembla justificable que altres règims que nosaltres podem
compartir que han estat també règims que han comés assassinats atroços,
valgui que un altre, doncs en defensi un altre que n’ha fet tants, iguals o més,
no ho sé, escolti, a la balança jo no ho posaré, però el que és evident, és que
no podem defensar el que és indefensable, a través d’uns tercers que han fet
també uns fets que són lamentables.
Per tant, defensar que s’hagi portat una bandera espanyola amb l’esvàstica,
doncs, què vol que li digui, això no és lloable en cap dels casos, és
reprovable, lògicament, i a nosaltres ens hagués agradat veure, doncs una
cosa tan senzilla que és com dir, escolti’m, això no ha estat correcte. I, a partir
d’aquí, tot el que vostès vulguin, però això no ha estat correcte, perquè no és
correcte. I ens sembla que els representants de l’Ajuntament, en aquest sentit,
doncs tenim uns mínims, no el que és privat, sinó en el que és públic, que
hem de dur a terme, i aquest és un tema, doncs que això no ha estat així i, per
tant, insisteixo, lamentem els fets, lamentem la defensa i, vaja, el vocabulari,
per no dir-ho, i avui, com ho diríem, la vistosa absència d’aquell qui no vol
donar la cara.
I després, respecte a la moció del rebuig al Reial Decret que fa referència a
garantir l’estabilitat pressupostària de fer augment de la competitivitat,
nosaltres ja hem dit que hi vam votar en contra, en el Congrés dels Diputats,
que la terminologia en la qual s’expressa, és diferent a la que feia l’anterior
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menció en el Partit Socialista, per tant, el que seria la retirada, demanar la
retirada, votaríem favorablement i ens abstindríem en els altres dos punts.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part del Partit Popular, Sr. del Río.

SR. DEL RIO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. El grupo Popular, respecto a la moción sobre
promotores escolares del pueblo gitano, votamos a favor. En contra de la
moción que hace referencia a la tasa de enfermedad, con los argumentos ya
expresados en la moción anterior del grupo Socialista. Y permítame, después
de escuchar las palabras de Izquierda Unida, su problema no es la capacidad
de asombro, sencillamente es la capacidad.
Respecto a la tercera moción, votamos a favor del punto primero, en donde se
solicita reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos y les
pedimos que por coherencia traigan en el próximo Pleno, una moción de
repulsa contra el régimen fascista cubano y que sean más consecuentes con
los pactos que hacen en el País Vasco, especialmente con Bildu. Y nos
abstenemos en el resto. Creemos que nunca hay que mezclar lo político con
lo personal y ustedes, hoy, han legitimado a Plataforma per Catalunya, para
que a partir de ahora, también entren en cuestiones personales, creo que es
un gravísimo error. Creemos, desde el Partido Popular, que es un error y les
pedimos que no degraden la política entrando en temas personales.
Respecto a la última moción, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no tiene
ninguna legitimidad para lanzarse como defensor de los trabajadores y pedir
la retirada de las medidas adoptadas por el gobierno del Partido Popular,
argumentando que son lesivas a los derechos de la clase trabajadora, porque
les recuerdo que a Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña no le tembló el
pulso, cuando se pasaron por el forro los derechos de esa clase trabajadora y
echaron a la calle a 40 trabajadores de la televisión de Hospitalet, y no les
importó si esos trabajadores tenían hijos que mantener o hipoteca que pagar,
los echaron y punto. Ustedes no tienen ninguna legitimidad para hablar de
pluralidad ni de ejercicio democrático, cuando nos vetaron a toda la oposición,
a participar en el nuevo Reglamento de medios de comunicación,
incumpliendo con ello un acuerdo de Pleno.
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Y ustedes no tienen ninguna legitimidad para decir al Partido Popular que ha
incumplido su contrato con la ciudadanía, porque en el contrato de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya con la ciudadanía, dónde decía que ustedes
iban a echar a trabajadores a la calle y lo hicieron, en qué parte de su contrato
cívico dice que Izquierda Unida–Iniciativa por Cataluña apoyan a la banca
especulativa, porque ustedes aquí han traído mociones de apoyo a Catalunya
Caixa, una caja que está siendo investigada de oficio por la Fiscalía de
Barcelona y que ha abierto diligencias de investigación, para averiguar
supuestas irregularidades, y ustedes aquí la han apoyado en pleno.
Ustedes aquí critican a la banca, pero luego negocian con ella, ustedes han
solicitado créditos a bancos que están siendo investigados por la Audiencia
Nacional, como Bankia o Caja del Mediterráneo. Bancos que abusaron de los
ciudadanos con las preferentes y ustedes Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya mercadean con esos bancos, bancos que están echando a la gente
de sus viviendas por no pagar, pero ustedes firman créditos, firman créditos
con ese tipo de entidades bancarias. Bancos donde el juez imputa a los
directivos por presunta comisión de delitos societarios, estafa y manipulación
en el precio de las cosas y ustedes aquí, en Hospitalet, contratan con esa
gente.
En qué parte de su programa electoral está el apoyo a ese tipo de banca y a
ese tipo de mercadeo. En qué parte de su contrato con la ciudadanía dice que
Iniciativa por Cataluña-Izquierda Unida apoya a la industria armamentística,
porque el 14 de mayo, el Sr. Llamazares, coordinador de Izquierda Unida,
participó en una manifestación en Oviedo, contra el cierre de la fábrica de
armas de esa ciudad, y no sólo reclamó que no se cerrase esa industria
bélica, sino que además que esa fábrica de armas se construya el futuro
vehículo de combate ocho por ocho del Ejército de Tierra, para sí mantener
puestos de trabajo.
Dónde están ahora sus principios, en qué parte de su compromiso con los
electores dice Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña que apoya al
capitalismo representado por las grandes superficies comerciales como IKEA,
en detrimento del pequeño comercio. Porque, en Hospitalet, ustedes apoyan
la globalización del capitalismo representado por las grandes superficies, eso,
dónde consta en su programa electoral. Miren, ustedes con sus principios no
hacen como Karl Marx, ustedes hacen como Groucho Marx, que si no les
gusta, los cambian. En qué parte de su programa electoral, ustedes son proindustria armamentística, apoyan… Sra. Alcaldesa ¿quiere hacer favor de
comportarse? Por favor…es increíble.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río, mire, hasta aquí podíamos llegar. Sr. del Río, hasta aquí
podíamos llegar, el teatro que está montando en este Pleno.

SR. DEL RÍO
¿Yo? Lo hace usted, lo hace usted.

SRA. ALCALDESSA
Haga usted el favor, de intervenir en su turno y no se...

SR. DEL RÍO
Pues no se ría.

SRA. ALCALDESSA
Mire, yo hago lo que me da la gana, que para eso soy miembro de este Pleno,
hombre, no, a ver. Usted me va a decir lo que tengo que hacer yo.

SR. DEL RIO
No, no, hacer lo que le dé la gana, no, usted tiene que respetar que es la
Alcaldesa.

SRA. ALCALDESSA
Usted Sr. del Río, haga el favor de seguir con su intervención y con su teatro y
deje que los demás hagamos lo que consideremos oportuno.

SR. DEL RIO
El teatro lo hace usted, señora. Mire, en qué parte de su programa electoral,
son ustedes pro-industria armamentística, apoyan a la banca especulativa,
son partidarios de reducir plantilla de trabajadores, apoyan al capitalismo, y si
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piden al Gobierno central que dimita, por no cumplir con su programa
electoral, ya están tardando ustedes en dar ejemplo, por pasarse por el forro
su ideología, y al paso que van, les vemos afiliados en Plataforma por
Cataluña.

SRA. ALCALDESSA
No sé si tenemos que aplaudir ante tanto teatro o tenemos que respetar las
normas, de las cuales entre todos nos hemos dotado, y que cada vez, los
señores concejales, algunos concejales de este Ayuntamiento, intentan
cargarse. Sr. Esteve. Perdón, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sra. Alcaldesa, si me pinchan no me sacan sangre. Yo, evidentemente, tomo
el turno para posicionar al grupo municipal socialista, respecto de las
mociones que presenta el grupo d’Iniciativa-Esquerra Unida, pero es que “Déu
n’hi do”, no es fácil, no es fácil despues de haber oído alguna de las cosas
que aquí se han oído, no es fácil, con lo cual, intentaré posicionarme y hacer
algún breve comentario sobre alguna cosa.
Respecto a la moción número 34, que hace referencia a los promotores
escolares del poble gitano, home, això de l’espoli, ja l’havia sentit molt, ja ho
havia sentit. Sra. Borràs, demà tindrà ocasió, en el Parlament de Catalunya,
que hi ha el debat parlamentari, sobre tot el tema que té a veure amb el pacte
fiscal o el que sigui, d’estendre-ho allà, però pretendre que una moció sobre
els promotors escolars del poble gitano, que fan treball a quatre escoles de
primària de la nostra ciutat, posi en crisi l’economia de Catalunya, em sembla,
si més no, una mica exagerat. Per tant, home, nosaltres votarem
favorablement en aquesta moció, perquè pensem que el treball social que
s’està fent, per part de la Fundació Pere Closa, a la nostra ciutat, és un treball
important, pensem que s’ha de continuar fent i que una cosa no ha de treure
l’altre.
Si hem de reclamar un millor i major finançament per Catalunya, fem-ho, però
no cal que ho fem a costa de tot i no cal que cada vegada que una decisió que
hem pres, legítima, però una decisió que hem pres i que va directament a on
va, en aquest cas, als promotors escolars del poble gitano, que crec que han
fet una molt bona tasca a la nostra ciutat, haguem de sortir amb la bandera de
l’espoli, i aquí semblant que, jo què sé què, fan del Ebro para allí. No cal, vull
dir, estem parlant d’un parell de persones que treballen a les escoles, que ens
fan molt de bé, que retiren els crios del carrer, que fan que estiguin
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escolaritzats i, per tant, que no tinguem absentisme, que es generin igualtats
d’oportunitats i que, en un futur, puguem retirar aquesta ajuda, però perquè no
calgui. I aquest crec que hauria de ser l’objectiu.
Respecte a la moció número 35, de la taxa sobre la malaltia, a veure, els
arguments ja els havia posat a la moció que s’ha portat des del grup municipal
socialista, no els reiteraré i, per tant, votarem favorablement en aquesta
moció.
Respecte de la moció número 36 i també veient la modificació de l’esmena
que ha fet el Sr. Lluis Esteve, en la seva presentació, la votarem
favorablement, i lamento moltíssim els camins que estan prenent algunes
intervencions, en aquest Ple municipal. Ho lamento moltíssim, espero que
siguem tots capaços de reconduir-ho, que durant l’estiu fem acte de contrició i
que tornem amb un altre tarannà, però votem favorablement a la moció.
Respecte de l’última moció, de la moció 37, també la votarem favorablement,
a excepció feta de l’acord tercer, que aquest no el votaríem, l’acord tercer, els
arguments, diguéssim, serien els mateixos que hem esgrimit en la presentació
de la nostra moció i també, vull dir, lamentar, és que jo crec que ens estem
confonent tots plegats, i no voldria i intento fer una intervenció amb un to molt
moderat, perquè em sembla que és que un dels objectius d’alguns dels que
fan aquest tipus d’intervenció, és que l’objectiu és justament aquest, que això
sembli una olla de grills i que tothom sigui feliç si d’aquí tres anys, enlloc de
ser 27 som 19 i si enlloc de 19 podem ser 15 millor i si enlloc de 15 podem ser
10 millor, i que a la gent li sembli bé i que estigui satisfeta. Ho he dit abans,
crec que s’està intentant atacar un model que no és perd ocasió per fer-ho, ho
lamento profundament, crec que ens estem equivocant, demano que tots
plegats rectifiquem, perquè aquest, segur, segur, que aquest no és el camí.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Molt breu, Sra. Alcaldessa, per respondre a la resposta del Sr. del Río. A la
primera part només, només a un aspecte que és sobre la coletilla de que
despedimos a cuarenta trabajadores de la tele. Usted sabe, Sr. del Río, que
este Gobierno no ha despedido a nadie, este Gobierno no ha despedido a
nadie, entonces, este Gobierno lo que hizo en su momento, usted lo repite
cada día y al final hay quien se creerá que hemos despedido al alguien. Este
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Gobierno, en su momento, lo que hizo, fue rescindir un contrato que no
podíamos pagar e iniciar un proceso de reforma de los medios de
comunicación locales, que están contratando personal, que están contratando
personal y lo que tengo que decir, porque usted lo dice en cada Pleno y lo
tenemos que decir, pero no era personal que tenía contratado este
Ayuntamiento y este Gobierno no ha despedido a 40 trabajadores a la calle y
usted lo sabe y usted lo sabe.
Sobre el resto, no le voy a contestar, solamente le invito a que lo repita todo lo
que ha dicho, sin reírse, si es capaz, entonces a lo mejor le contesto.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Respecte al tema de la promotora escolar, jo crec
que és una, estarem doncs que és un pèl exagerat, apel·lar a l’espoli fiscal
pels 25.000 euros que li costa al departament d’Ensenyament, tirar endavant
una contractació d’una persona, com és la promotora escolar, que fa una feina
importantíssima, atenent que l’educació és una competència exclusiva, una
competència de la Generalitat de Catalunya. Per tant, apel·lar a l’espoli fiscal
seria un pèl exagerat, en aquest sentit. Per tant, creiem que la Generalitat de
Catalunya, el departament d’Ensenyament, hauria de finançar aquesta
promotora escolar i les altres deu, doncs que tenen, a d’altres barris de
Catalunya, els mateixos problemes.
Respecte als comentaris, insults personals i col·lectius que hem rebut, tant de
Plataforma com del Partit Popular, en tot cas, per respecte a aquesta institució
democràtica, crec que no hem d’entrar. I també, entre d’altres raons, perquè
tant el Sr. Salmerón com jo mateix, ens sentim molt orgullosos dels nostre
passat individual personal, jo crec que qui vulgui el pot investigar i el pot veure
i el pot, doncs, mirar. Ens sentim absolutament orgullosos del nostre passat
individual y personal, però també ens sentim molt orgullosos del nostre passat
col·lectiu i, en aquest sentit, ens sentim molt orgullosos del partit que va ser el
pal de paller a Catalunya, en refereixo al PSUC, per recuperar la democràcia a
l’Estat que aquest partit, doncs va patir per la seva acció, moltes persones a
presó, molts morts, molts ferit, per tirar avall o tirar endavant una transició
democràtica, que alguns, entenc, que no haguessin volgut que s’hagués
produït.
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Per tant, l’únic que vull fer, és dir que cal combatre el feixisme, també des de
les institucions democràtiques, perquè si no el feixisme acabarà amb el que
encara ens queda de democràcia en aquest País. I, per tant, l’únic que volia
fer, és lliurar a la Sra. Secretària, les tres fotos de moltíssimes, perdó, quatre
fotos de les moltíssimes que hi ha documentades respecte als actes feixistes
del passat 1 de juliol, perquè constin en acta i, per tant, que s’afegeixin a l’acta
d’aquest Ple. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, algú més vol intervenir? Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, Sra. Borràs, jo realment... o no s’ha enterat del què jo he dit o no s’ha
volgut enterar. Jo no he defensat l’exhibició de cap símbol aquí, i si ha vist el
meu posicionament sobre la moció que ha portat el Partit Socialista, ha estat
votar-ho favorablement. Una altre cosa és entrar en temes personals i els que
jo no vull, o sigui, jo no he defensat l’exhibició d’una esvàstica, no digui això,
perquè no és veritat i ha quedat bastant clar i em sembla que en la Junta de
Portaveus ho he dit i ho he dit ara, jo no defenso això, d’acord? I clar, si
entrem en temes personals i el que tampoc faré, és donar-li explicacions ni a
vostè, ni encara menys a ells, del que jo faig o del que el meu partit fa amb els
membres del partit, perquè, clar, si tothom hagués de donar explicacions del
que fan membres del seu partit, aquí tindríem un Ple extraordinari, no cada
setmana, sinó cada dia faríem tres, perquè em sembla que tots el partits,
també en el seu, hi ha gent que no es comporta com deu, no? o simplement
són els altres, no? Doncs, bé, si no volem entrar en temes personals i fer
d’això un salsa rosa, per això, precisament, votem en contra, no perquè estem
a favor d’allò.
Desprès, bé, vostès poden estar orgullosos de ser comunistes, no sé, al poble
cubà o al poble xinés, no crec que els hi fes tanta gràcia això que acaben de
dir. Bé, potser vostès tenen alguna màquina on reparteixen carnets de
democràcia i decideixen qui és demòcrata i qui no, i no passa rés, si això s’ho
tenen que explicar a la gent, desprès diguin-los, miri, si pensa com jo, jo sóc
demòcrata i si no, no ho sóc i ja està. Vostès de demòcrates no tenen rés,
perquè democràcia és acceptar a qui pensa diferent, no qui pensa similar a tu,
a veure si vostè s’entera ja.
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SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna intervenció més ? No? Doncs passem a la següent moció.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 33, 34, 35, 36 i
37; adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 33.- SOBRE LES OFICINES DE CORREUS A L’HOSPITALET.
(ES VA RETIRAR)

MOCIÓ 34.- SOBRE ELS PROMOTORS ESCOLARS DEL POBLE GITANO.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 4 vots en contra dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 1 vot d’abstenció del
representant de PxC, Sr. Ordóñez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que el Departament d’Ensenyament, a partir del marc legal establert i
d’acord amb el Pla integral del poble gitano 2009-2013 impulsat pel Govern de
la Generalitat de Catalunya, va crear el projecte Promoció escolar amb la
voluntat de potenciar la igualtat d’oportunitats, l’equitat, la inclusió i la cohesió
social.
Atès que aquest projecte té com a objectiu aconseguir la plena escolarització,
l’èxit escolar i la promoció sociolaboral de l’alumnat gitano en el marc d’una
escola inclusiva, acollidora i oberta, lligada a projectes de millora d’estratègies
metodològiques i organitzatives adreçades a facilitar la reincorporació de
l’alumnat a l’aula.
Atès que el projecte, gestionat per la Fundació Pere Closa, es ve realitzant a
la nostra ciutat des de fa cinc cursos, havent actuat en un total de 4 centres
educatius, realitzant el seguiment de més de 150 alumnes ja sigui per
absentisme com per recolzar el procés educatiu.

…/…

217

Atesa la decisió del Departament d’Ensenyament de reduir dràsticament el
finançament del projecte i per tant la valuosa tasca que realitzen els promotors
escolars en els barris.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Demanar al Departament d’Ensenyament el manteniment del
finançament íntegre del projecte PROMOCIÓ ESCOLAR emmarcat en el Pla
Integral del Poble Gitano ja que s’ha demostrat com una eina enormement útil
per treballar per l’èxit escolar, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
SEGON.-Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, a la
Fundació Pere Closa, als centres educatius de la ciutat i als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya.

MOCIÓ 35.- REFERENT A LA TAXA SOBRE LA MALALTIA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 16 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; i amb
9 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Rio, Alonso, Esplugas,
Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:
Atès que el Govern de la Generalitat ha implantat una “taxa sobre els actes
preparatoris i els serveis accessoris de millora de la informació inherents al
procés per a la prescripció i dispensació de medicaments i productes sanitaris
mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensació”, sense
tants eufemismes, la coneguda com a taxa d’un euro per recepta.
Atès que des del passat 23 de juny el Govern de la Generalitat ha començat
aplicar aquesta taxa, per la que tothom que retiri un medicament o un
producte sanitari d’una farmàcia de Catalunya amb una recepta del CatSalut
haurà d’abonar un euro.
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Ates que la nova taxa s’emmarca en la LLei 5/2012, del 20 de març, de
mesures fiscals, financeres i administratives, publicada al DOGC 60954, de 23
de març de 2012.
Atès que aquesta taxa sobre les receptes és un impost sobre la malaltia, una
barrera d’accés a les prestacions de la sanitat i una limitació al dret a la salut i
que vulnera la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics de la
Generalitat i la LOFCA.
Atès que es tracta d’una taxa que no serveix per gravar el finançament de cap
servei ja que no s’ofereix cap servei nou, sinó que es tracta d'una mesura
purament economicista que no servirà per racionalitzar el consum de
medicaments i que per contra posarà en perill els principis d'equitat i justícia
social, perjudicant seriosament a les persones amb menys recursos i més
malaltes.
Atès que a més, a Catalunya, aquest repagament se sumarà al ja imposat pel
Govern central del PP, pel que els pensionistes, que actualment no paguen
pels medicaments que consumeixen, n’hauran d’abonar un 10% del preu amb
un límit d’entre 10 i 20 euros cada mes. A les persones actives, que ja abonen
el 40% de les receptes, se’ls augmentarà l’aportació fins el 50% o el 60%,
segons la renda. A més el Govern central del PP, retirarà aquest estiu 456
fàrmacs d’ús comú del finançament públic, alguns d’ells no tan obsolets com
ens volen fer creure, amb totes les dificultat econòmiques que això comportarà
a les persones més desfavorides.
Atès que tot això significa una limitació al dret fonamental de protecció de la
salut i a l'atenció sanitària d'accés universal i una discriminació addicional i
injusta per a les persones amb majors problemes de salut, en especial les que
pateixen malalties cròniques, que perjudicarà encara més a les rendes
salarials baixes com la majoria de pensionistes i persones aturades.
Atès que aquest nou gravamen pot significar una reducció de l'ús dels serveis
sanitaris preventius, amb les conseqüències d’una major despesa sanitària i
l’empitjorament general de l’estat de salut de la població.
Atès que constantment tan el Govern central del PP com el Govern de la
Generalitat apel·len a la responsabilització ciutadana en la sostenibilitat del
sistema quan els usuaris ja en són responsables en la mesura en què el
sistema es finança per la via dels impostos i la seva contribució a la Seguretat
Social.
Atès que han tingut la gosadia d’argumentar la implantació d’aquesta taxa,
primer parlant d’un tiquet moderador, i al final de que “aquesta taxa ha
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d’ajudar a un ús més racional dels medicaments” Com si un malalt crònic que
pren 8 o 10 pastilles al dia (per prescripció d’un professional, i sota el control
de la recepta electrònica), s’estigués entregant a una orgia desenfrenada de
medicaments, que calgués “moderar”.
Si volen posar una taxa, que
assumeixin la seva responsabilitat, i no culpabilitzin covardament als malalts.
Atès que un cop més no és qüestió de disponibilitats sinó de prioritats, ja els
100 milions d’euros que es pensen recaptar, representen una quarta part del
que es podria recaptar tornant a implantar l’impost de successions, per citar
sols un exemple.
Atès que la ciutadania que opta per no fer efectiu aquest repagament es veu
automàticament denunciat i, per aquest motiu queda iniciat un expedient per
part de la Generalitat que comportarà un conjunt de tràmits.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a presentar un projecte de llei,
per deixar sense efecte la taxa, d’un euro, “sobre els actes preparatoris i els
serveis accessòries de la millora de la informació inherents al procés per a la
prescripció i dispensació de medicaments i productes sanitaris mitjançant
l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensació”.
SEGON.Exigir al Govern de l’Estat que deixi sense efecte,
momentàniament, l’exclusió de la sanitat pública dels 456 medicaments, per
tal d’avaluar de forma consensuada i amb criteris mèdics, més que
economicistes, el seu impacte en els usuaris.
TERCER.- Instar als responsables del sistema sanitari de la Generalitat de
Catalunya i el Govern Espanyol establir altres mesures per reduir-ne els
costos farmacèutic del sistema sanitari sense gravar impositivament al conjunt
de la ciutadania.
QUART. - Cercar mitjançant l’Oficina municipal d’informació al consumidor
(OMIC), les formules adients per oferir assessorament als ciutadans que optin
per no fer efectiu el pagament de l'euro, que els permetin tenir la informació i
coneixement suficients, abans d'iniciar les accions legals pertinents.
CINQUÈ.- Enviar aquets acords al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, al Ministeri de Sanitat del Govern de l’Estat, així com als diferents
grups parlamentaris del Congres, el Senat i el Parlament de Catalunya, la
Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i
a les entitats locals relacionades amb la salut.
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MOCIÓ 36.- PER REPROVAR LA PARTICIPACIÓ D’UN REGIDOR
D’AQUEST AJUNTAMENT EN ACTUACIONS DE CARÀCTER FEIXISTA.

Ateses les actuacions de caràcter feixista que van tenir lloc el passat 1 de
juliol a la Plaça d’Espanya de Barcelona aprofitant la celebració de la final de
l’Eurocopa de futbol.
Atès que en aquesta fets, a més de simbologia feixista i racista es van proferir
consignes en aquest mateix sentit i fins i tot es van produir agressions
violentes a ciutadans que es trobaven en la zona.
Atès que els esmentats fets de caràcter feixista són contraris a l’esperit
democràtic i de respecte als Drets Humans continguts en la Constitució
Espanyola i en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Atesa la participació, àmpliament documentada per la premsa, d’un càrrec
electe d’aquest Ajuntament, que va prometre la Constitució i que la seva
actitud contradiu aquesta promesa i per tant qüestiona el seu respecte als
Drets Humans.
Atès que la voluntat majoritària de la ciutadania es basa en el respecte i
salvaguarda dels Drets Humans i per tant oposada a qualsevol mena de
posicionament antidemocràtic i a qualsevol discriminació per raó de
procedència, color de la pell, creença o qualsevol altre situació personal.
Atès que l’any 2000, l’Ajuntament va refermar aquests principis amb l’adhesió
a la “Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”, que
estableix que la ciutat és un espai col·lectiu que pertany a tots els seus
habitants, sense distinció de nacionalitat, i que tenen dret a trobar les
condicions per a la seva realització política, social i ecològica, assumint deures
de solidaritat.
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:
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a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 24 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, 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 en contra del representant de PxC, Sr. Ordóñez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
PRIMER.- Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb els Drets
Humans i rebutjar qualsevol mena de manifestació contrària als mateixos.

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; amb 5 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas,
Bas i Cañizares; i amb 1 vot en contra del representant de PxC, Sr.
Ordóñez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Reprovar la participació en els esmentats fets del passat 1 de
juliol del Regidor de Plataforma per Catalunya en aquest Ajuntament Sr.
Alberto Sánchez López.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER, amb una esmena “in voce” ja
incorporada, amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; amb 5 vots d’abstenció dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 1 vot en
contra del representant de PxC, Sr. Ordóñez; assistents a aquesta sessió i
que literalment diu:
TERCER.- Demanar a la Fiscalia Superior de Catalunya la investigació
dels fets així com la participació del Sr. Alberto Sánchez López per si
s’haguessin comès actes contraris a la legalitat vigent.

d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 19 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena

…/…

222

i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 5 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Esplugas,
Bas i Cañizares; i amb 1 vot en contra del representant de PxC, Sr.
Ordóñez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
QUART.-Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Interior i als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

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

MOCIÓ 37.- DE REBUIG AL “REAL DECRETO-LEY 20/2012, DE 13 DE
JULIO, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA COMPETIVIDAD”.

Atès que el Govern central del PP, encapçalat pel Sr. Mariano Rajoy, ha pres
la decisió de donar un nou i definitiu cop a l’Estat de Benestar i Dret, retallant
en 65.000 milions d’euros en despesa pública.
Atès que el Govern central del PP, encapçalat pel Sr. Mariano Rajoy, s’ha
plegat als interessos del Banc Central Europeu, del Fons Monetari
Internacional, del Banc Mundial , de la troika comunitària, del govern de
Angela Merkel, a les agències privades de qualificació i als de la banca
nacional i internacional. Sent cap òrgan d’aquest instruments democràtics i/o
sotmesos a la sobirania dels pobles.
Atès que les dures, injustes i ineficaces decisions preses pel govern de
Mariano Rajoy tornen a recaure sobre les classe treballadora i classes
populars, però no sobre els capitals financers especulatius. La pujada de l’IVA,
la reducció de les prestacions d’atur, l’eliminació de la paga als empleats
públics així com els seu calendari i horari laboral o la mort per inanició de la
Llei de Dependència, entre d’altres i dures mesures, fa que la classe
treballadora, en especial, joves i dones, pateixin més.
Atès que aquestes mesures ens aboquen a una crisi més llarga i
aprofundeixen la recessió, on el consum es reduirà i la petita i mitjana
empresa es veuran abocades a més acomiadaments i per la falta de crèdit,
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que continuarà a no fluir, ja que la injecció ingent de capital va destinada a
tapar els marges de les plusvàlues del capital financer especulatiu.
Atès que el Govern de Mariano Rajoy prefereix crear una banca dolenta per
rentar els plats bruts, en comptes de construir una veritable banca pública,
amb els 100.000 milions d’euros del Fons de Rescat Europeu, al servei de les
persones i l’economia productiva.
Atès que les mesures preses no canvien el model productiu, sinó que
aprofundeixen en un model econòmic de baixa qualificació, de baixos salaris,
de producció industrial de poc valor afegit, de menysteniment a la investigació,
la universitat i la formació professional. És el model Eurovegas, turisme de
baixa qualitat, de degradació dels drets laborals, econòmics i medi ambientals.
Atès que el Govern central del PP, encapçalat pel Sr. Mariano Rajoy, ha tornat
a incomplir el seu contracte cívic i democràtic amb els i les milions de
persones que el van votar el passat 20 de novembre de 2011, sota una
proposta política concreta.
Atès que el Govern central del PP, encapçalat pel Sr. Mariano Rajoy, torna a
fer bandera d’una nova recentralització profundament antidemocràtica, atacant
i imposant retallades a les comunitats autònomes.
Atès que el Govern central del PP, encapçalat pel Sr. Mariano Rajoy, cercena
una altre vegada una font de sobirania popular fonamental, com és la
representativitat del món local, l’administració més propera a la ciutadania. Hi
haurà menys pluralitat, menys democràcia, menys política i menys solucions
reals properes a la ciutadania.
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, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del
representant de PxC, Sr. Ordóñez; i amb 5 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares;
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assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
PRIMER.- Demanar al Govern central la retirada del conjunt de mesures
lesives als drets i llibertats de la classe treballadora i al conjunt de la
ciutadania.

b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 16 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del
representant de PxC, Sr. Ordóñez; amb 5 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i
amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Demanar un referèndum al conjunt de la ciutadania sobre les
darreres decisions preses pel Govern central, com a exercici democràtic i
sobirà del poble.

c) Ha estat rebutjat el punt TERCER amb 18 vots en contra dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; i dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas,
Bas i Cañizares; amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 3 vots a favor dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
TERCER.- Demanar a l’executiu central que si no creu convenient
convocar a la ciutadania per aquest motiu, dimiteixi i convoqui eleccions
anticipades.

d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 20 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del
representant de PxC, Sr. Ordóñez; i amb 5 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
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QUART.- Donar trasllat d’aquests acords al President del Govern, al
Ministerio de Economia, als grups parlamentaris del Congres de Diputats, i
del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als
sindicats CCOO,UGT, USTEC, CGT, USOC, a la CONFAVC i a la
Federació de Associació de Veïns de L’Hospitalet.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada
pel Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Atès que el Govern central del PP, encapçalat pel Sr. Mariano Rajoy, ha pres
la decisió de donar un nou i definitiu cop a l’Estat de Benestar i Dret, retallant
en 65.000 milions d’euros en despesa pública.
Atès que el Govern central del PP, encapçalat pel Sr. Mariano Rajoy, s’ha
plegat als interessos del Banc Central Europeu, del Fons Monetari
Internacional, del Banc Mundial , de la troika comunitària, del govern de
Angela Merkel, a les agències privades de qualificació i als de la banca
nacional i internacional. Sent cap òrgan d’aquest instruments democràtics i/o
sotmesos a la sobirania dels pobles.
Atès que les dures, injustes i ineficaces decisions preses pel govern de
Mariano Rajoy tornen a recaure sobre les classe treballadora i classes
populars, però no sobre els capitals financers especulatius. La pujada de l’IVA,
la reducció de les prestacions d’atur, l’eliminació de la paga als empleats
públics així com els seu calendari i horari laboral o la mort per inanició de la
Llei de Dependència, entre d’altres i dures mesures, fa que la classe
treballadora, en especial, joves i dones, pateixin més.
Atès que aquestes mesures ens aboquen a una crisi més llarga i
aprofundeixen la recessió, on el consum es reduirà i la petita i mitjana
empresa es veuran abocades a més acomiadaments i per la falta de crèdit,
que continuarà a no fluir, ja que la injecció ingent de capital va destinada a
tapar els marges de les plusvàlues del capital financer especulatiu.
Atès que el Govern de Mariano Rajoy prefereix crear una banca dolenta per
rentar els plats bruts, en comptes de construir una veritable banca pública,
amb els 100.000 milions d’euros del Fons de Rescat Europeu, al servei de les
persones i l’economia productiva.
Atès que les mesures preses no canvien el model productiu, sinó que
aprofundeixen en un model econòmic de baixa qualificació, de baixos salaris,
de producció industrial de poc valor afegit, de menysteniment a la investigació,
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la universitat i la formació professional. És el model Eurovegas, turisme de
baixa qualitat, de degradació dels drets laborals, econòmics i medi ambientals.
Atès que el Govern central del PP, encapçalat pel Sr. Mariano Rajoy, ha tornat
a incomplir el seu contracte cívic i democràtic amb els i les milions de
persones que el van votar el passat 20 de novembre de 2011, sota una
proposta política concreta.
Atès que el Govern central del PP, encapçalat pel Sr. Mariano Rajoy, torna a
fer bandera d’una nova recentralització profundament antidemocràtica, atacant
i imposant retallades a les comunitats autònomes.
Atès que el Govern central del PP, encapçalat pel Sr. Mariano Rajoy, cercena
una altre vegada una font de sobirania popular fonamental, com és la
representativitat del món local, l’administració més propera a la ciutadania. Hi
haurà menys pluralitat, menys democràcia, menys política i menys solucions
reals properes a la ciutadania.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Demanar al Govern central la retirada del conjunt de mesures
lesives als drets i llibertats de la classe treballadora i al conjunt de la
ciutadania.
SEGON.- Demanar un referèndum al conjunt de la ciutadania sobre les
darreres decisions preses pel Govern central, com a exercici democràtic i
sobirà del poble.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al President del Govern, al
Ministerio de Economia, als grups parlamentaris del Congres de Diputats, i del
Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als
sindicats CCOO,UGT, USTEC, CGT, USOC, a la CONFAVC i a la Federació
de Associació de Veïns de L’Hospitalet.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de
Plataforma per Catalunya, números 38 i 39, es produeixen les intervencions
següents:
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, bien, son dos mociones, una como hemos dicho antes, la referente a los
equipamientos de Guardia Urbana, que la dejamos encima de la mesa para
presentar en el próximo Pleno, y la otra, bueno, me parece que la exposición
sobre la defensa del pequeño comercio que hemos hecho y sobre la prioridad
que el grupo municipal de Plataforma per Catalunya da al pequeño comercio,
frente a las grandes multinacionales, pues ya la hemos expresado, tanto en
este sentido, como en el tema de estar en contra de la liberalización de los
horarios, entonces, como ya ha sido expuesto, lo que no vamos a hacer
tampoco es ser repetitivos y, por tanto, ya la damos por explicada en el primer
punto, cuando la expusimos.

SRA. ALCALDESSA
Bé per al posicionament de la resta de grups, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Entenem que ja hem votat a favor de la moció del Partit Socialista i, per tant,
amb això ja ens sentim satisfet, votem en contra de la moció de Plataforma
per Catalunya.

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

SR. PÉREZ
Respecte a la moció 38, com hem dit abans al votar la moció del PSC, és
evident que aquesta moció és la germana petita de la presentada pel PSC, i
bé, nosaltres defensem prioritàriament, com hem dit abans, els interessos del
comerç tradicional arreu, i no perquè ho demani la seva moció, ni molt menys,
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sinó perquè forma part intrínseca del nostre projecte de societat i voluntat
política, és pel que votarem a favor. Gràcies.

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

SR. DEL RIO
En contra.

SRA. ALCALDESSA
Partit Socialista?

SR. BELVER
Sense acceptar parentius, a favor.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 38 i 39; adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 38.-

EN DEFENSA DEL COMERÇ TRADICIONAL.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. 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 del representant de PxC, Sr. Ordóñez; i
amb 7 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

Vist l'esborrany del Decreto Ley de medidas urgentes de liberalización de
horarios comerciales y promoción de ventas presentat pel govern central, que
preveu elevar a 16 el nombre mínim de diumenges i festius d'obertura al
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públic, i que entre altres mesures, preveu també incrementar el nombre mínim
d'hores en què els comerços podran desenvolupar la seva activitat durant el
conjunt dels dies laborables de la setmana, passant de 72 a 90.
Vist que aquest Decreto Ley modifica la legislació de les anomenades zones
turístiques i obliga a diverses ciutats, entre elles Barcelona, a fixar almenys
una zona turística on els comerços podran obrir tots els dies de l'any.
Vist que aquestes mesures estan especialment destinades al fet que els
turistes estrangers gastin més diners en les seves compres, pensant que obrir
tots els festius augmentarà les vendes dels comerciants.
Vist que actualment, sense activitat comercial els diumenges, Barcelona és la
segona ciutat europea en facturació per compres de turistes, superant
àmpliament a Madrid que ha liberalitzat horaris comercials.
Vist que aquestes mesures a qui reportarien beneficis seria única i
exclusivament a les grans superfícies ja que els costos dels petits comerciants
a obrir els festius superarien àmpliament els beneficis que poguessin obtenir
d'això i que a més tot el model tradicional del petit comerç autòcton sofriria un
atac sense precedents, obligant, com ha passat a Madrid, a tancar milers de
petits comerços.
Vista la impossibilitat del petit comerç per fer front als costos i la pèrdua d'uns
drets adquirits fa molt temps, com el dret al descans i a la conciliació de la
vida laboral i familiar.
Vista l'oposició frontal de la majoria d'Associacions de Comerciants que veuen
en aquesta mesura liberalitzadora un atac directe al petit comerç i que amb
tota la raó afirmen que les vendes no s'incrementen per l'augment d'oferta,
sinó per l'augment de la demanda, i en aquests moments de crisis, està
succeint justament el contrari.
Vist que aquestes mesures es fan d'una forma totalment lineal i homogènia.
És per aquest motiu que el Grup Polític de Plataforma per Catalunya presenta
al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:
Primer - Que l'ajuntament manifesti la seva oposició a les mesures de
l'esborrany del Decreto Llei de liberalització dels horaris comercials.
Segon - Donar trasllat d'aquest acord a les associacions de veïns de la ciutat,
als sindicats amb representació en aquest consistori, a les associacions de
comercials de la nostra ciutat, a Pimec Comerç, a la Confederació de comerç
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de Catalunya i a la Secretaria de Comerç i Turisme de Generalitat de
Catalunya.

MOCIÓ 39.SOLICITANDO MEJORAS EN LOS EQUIPAMIENTOS
DE GUARDIA URBANA.
(ES VA DEIXAR SOBRE LA TAULA)

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 24653, de 5 de juny de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 24653 i data 5 de juny de 2012 i, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal de 26 de juny de 2012, en relació a:
“Solicitamos conocer el número de personas que han solicitado las ayudas para
el pago del recibo del IBI correspondiente al ejercicio 2012 y el número de
personas a las que se les ha concedido.”
i de la qual us vaig sol•licitar prorroga.
Durant el període ordinari de 01.01.2012 a 15.02.2012 van ser 597, de les quals
es van estimar 568 i es van desestimar 29.
Durant el període extraordinari, que excepcionalment s’ha demanat entre el
15.05.2012 i 15.06.2012 han estat 188, de les quals 158 s’han estimat, 3 s’han
desestimat i 27 estan en procés de revisió.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 24655, de 5 de juny de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i 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 24655 i data 5 de juny de 2012 i, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal de 26 de juny de 2012, en relació a:

“..... Solicitan conocer si hay alguna otra organización política y/o organización
sindical a las cuales se les haya concedido alguna exención del IBI y la dirección
de los eventuales locales.”
i de la qual us vaig sol•licitar prorroga.
Us informo que en el Ple del 26 d’abril del 2006 i 27 de juliol del 2010, es van
donar compte dels decrets on consten les organitzacions que d’acord amb
l’aplicació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, tenen l’exempció de
l’IBI.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 25157, de 7 de juny de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 25157 i data 7 de juny de 2012 i, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal de 26 de juny de 2012, en relació a:
“Solicitamos conocer cuántos trabajadores de este ayuntamiento disponen de
plaza de aparcamiento sufragada con el presupuesto municipal.
A su vez solicitamos conocer cuántas plazas de aparcamiento se pagan en los
diferentes parkings municipales y/o privados de esta ciudad y cantidades pagadas
al respecto.
Agradeceríamos conocer cuál es el criterio que determina el disfrute de una plaza
de aparcamiento sufragada por los presupuestos municipales”.
i de la qual us vaig sol•licitar prorroga.
Us informem que es disposen de 46 places d’aparcament per un import de
2.876,15 € mensuals, i que estan assignades a càrrecs electes (Tinents d’alcalde,
Portaveus dels Grups IC-EUIA, Partit Popular,Convergència i Unió, Regidors
Districte), Cap de (Premsa, Protocol, Recursos Humans, Planificació, Urbanisme,
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Assessoria Jurídica, Informàtica, Gestió Tributària, Educació, Serveis Socials, Via
Pública, Intendent Major, vehicles que pertanyen als Serveis (d’Urbanisme,
Edificis Municipals, Serveis Municipals, Serveis Projectes, Activitats Reglades,
Ensenyament, Manteniment, Serveis Socials),...
Com és obvi, el criteri que determina la utilització de les places d’aparcament està
directament relacionat a les funcions que determina el càrrec i a les necessitats
del servei.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 25158, de 7 de juny de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 25158 i data 7 de juny de 2012 i, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal de 26 de juny de 2012, en relació a:
“En referencia al actual contrato de renting de los coches de Alcaldía-Presidencia
solicitamos conocer:
1.- Fecha de inicio y final del contrato de renting actual
2.- Coste mensual de cada uno de los vehículos durante todo el periodo de
vigencia del contrato”
i de la qual us vaig sol•licitar prorroga.
Dir-vos que l’expedient es troba a la vostra disposició en aquesta Ponència per fer
la consulta que preciseu.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 25163, de 7 de juny de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 25163 i data 7 de juny de 2012 i, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal de 26 de juny de 2012, en relació a:
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“..... Solicitamos conocer si el ayuntamiento tiene previsto o está estudiando la
posibilidad de dar a ese edificio un uso distinto al de Correos.”
i de la qual us vaig sol•licitar prorroga.
Dir-vos que la possessió de l’edifici continua essent de la “Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos”.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 25908, de 13 de juny de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que
amb numero 25908 i de data
Reglament Orgànic del Ple,
Ordinari que es va celebrar
ajornament, en relació a ”...
calificadores .....”

heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia
13/06/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
a efectes de fos contestada en el darrer Ple
el dia 26/06/2012 i de la que es va demanar
denuncia determinado sindicato en los tribunales

Resposta:
En los tribunales calificadores de los procesos de accesos a la Guardia urbana,
tiene presencia 1 representante del Comité de Trabajadores como vocal, que
viene escogido por los miembros de este mismo comité.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 25909, de 13 de juny de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia
amb numero 25909 i de data 13/06/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el dia 26/06/2012 i de la que es va demanar
ajornament, en relació a ”...En la Rambla Marina a la altura hay una serie de
coches a la venta aparcados.....”
Resposta:
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Esta problemática esta en continuo seguimiento por parte de la Guardia Urbana
des de hace ya bastante tiempo hasta el dia de hoy en la que se sigue
manteniendo vigilancia sobre este tipo de infraccion .Se han denunciado
vehiculos por varias causas, carecer de seguro, itv, e incluso se ha procedido a la
immovilización de estos en el depósito por alguna de estas causas.
Además de las denuncias tramitadas por temas de tráfico, tambien se han
denunciado por publicidad.
Se ofrece además tota la información necesaria a los diferentes usuarios de la
tramitación actual de la petición de venta de vehiculos en la via pública a través
de las Regidurias de Distrito y el Departamento de Via Pública.
Por otro lado como seguimiento a esta problemàtica, la Guardia Urbana esta en
permanente relación con el Gremio de Vendedores de Automoviles , colaborando
y solucionando cualquier situación denunciada por ellos en un breve periodo de
tiempo.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 27011, de 19 de juny de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Regidor del Districte II, Sr. Jesús Husillos
Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 27011 i data 19 de juny de 2012 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos
contestada en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 26 de juny de 2012, i per a
la que es va sol•licitar pròrroga, en relació a ENTRADA-SORTIDA VEHICLES
PÀRQUING RIERA BLANCA-C. GOYA, em plau fer-li les següents
consideracions:

Hem constatat que, des de l’1 de gener de 2009 fins al 6 de juliol d’enguany,
s’han produït 2 accidents propers a la intersecció carrer Goya/Riera Blanca,
comprovant, però, que cap dels dos tenen relació amb el pas de vianants que
referiu ni amb el tram de vorera pel qual s’accedeix al pàrquing. Amb l’evidència
d’aquestes dades, i tenint en compte que l’accés al pàrquing no suposa un perill
per a la circulació dels vianants donat que hi ha bona visibilitat i és un espai prou
ampli, no es considera adient fer modificacions a la zona.
Cal recordar a més, que aquesta intersecció i la ubicació mateixa de l’accés al
parking en qüestió no ofereixen massa alternatives. No obstant, durant els
propers mesos es realitzarà un control més específic d’aquest punt i si en algun

…/…

235

moment s’evidenciés que perilla la seguretat dels vianants, valorarem la
conveniència d’aplicar les mesures que vostè proposa.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada per escrit en el Ple de 26 de juny de 2012,
pel grup municipal del Partit Popular, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Coordinador del Gabinet d’Alcaldia, Sr. Antoni
Rivera León, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Ple Ordinari de data 26 de juny,
amb número de registre del Gabinet de l’Alcaldia 1290 de data 29 de juny de
2012 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de
què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 24 de juliol de
2012, en relació a “conèixer si els regidors del Grup Municipal del PPC podrien
disposar d’una sala al palauet de Can Buxeres per fer un dinar de treball amb els
membres del grup municipal”.
Li comunico que tal i com se li va informar per escrit el passat 24 de març de
2009, les sales del Palauet es poden cedir per actes en els que intervenen
organismes públics oficials i per activitats en benefici de la projecció de la ciutat.
En el cas que ho necessitessin per un acte, i poder informar de les disponibilitats
del Palauet, els agrairíem que ens ho comuniquessin amb la suficient antelació la
data, l’hora i el motiu de l’acte.
Atentament,”

•

En relació amb la pregunta presentada per escrit en el Ple de 26 de juny de 2012,
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 Ple Ordinari de data 26 de juny,
amb número de registre del Gabinet de l’Alcaldia 1291 de data 29 de juny de
2012 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de
què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 24 de juliol de
2012, en relació a:

…/…

236

“Solicitamos conocer que entidades y/o asociaciones de la ciudad ocupan un local
en propiedad.
A su vez solicitamos conocer de estas entidades las que pagan el impuesto de
bienes inmuebles (IBI), y las que no lo pagan y en este caso, motivo por el que no
lo pagan (años 2011 y actual). “
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar
la informació necessària.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 26434, de 15 de juny de 2012, 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:

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, RGE número 25850, de 12 de juny de 2012, 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 26434 i de data 12/06/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el dia 26/06/2012 i de la que es va demanar
ajornament, en relació a ”... ubicar parada de taxi a la zona de plaça espanyola.”
Resposta:
Una vegada consultat el departament corresponent comentar-vos que en aquesta
area no tenim constància de la possible ubicació d’una nova parada de taxis a
l’emplaçament esmentat, no obstant consideren oportú demaneu aquesta
informació a l’àrea d’Espais Públic per si està previst l’estudi d’aquesta sol•licitud.
Ben atentament,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 26562, de 18 de juny de 2012, 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,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia
amb numero 26532 i de data 18/07/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 24/07/2012 en relació a ”... carrer Enginyer
Moncunill, en el tram compres entre el Carrer Bòbiles i Avinguda Miraflores.....”
Resposta:
Des de el Servei de la Guardia Urbana s’ha intervingut en diverses ocasions, en
el lloc i causa que ens comuniqueu, en alguna d’elles han retirat els vehicles
abans d’arribar la grua, el vehicle infractor ha marxat del lloc, en altres ha quedat
denunciat y en d’altres finalitza amb l’ingres al depòsit municipal. Es un punt que
es controla normalment per el servei de Guardia Urbana.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, RGE número 25850, de 12 de juny de 2012, 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 25.850 i data 12 de juny de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de juliol de 2012, en relació amb quants
semàfors amb mòduls sonors per a invidents tenim instal•lats a la ciutat, us
comunico que el 98% dels encreuaments semaforitzats de las Ciutat compten
amb el dispositiu de mòdul sonor per a invidents.”

b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.

Per part dels regidors del Grup Polític del Partit Popular, d’acord amb el que disposa
l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 17
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 21, 22, 27
i 29 de juny i 3, 5, 10, 13 i 16 de juliol de 2012 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 27300, de 21 de juny de 2012.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 24 de juliol de 2012.
De la plantilla de la guardia urbana solicitamos conocer:
1.- Cuantos agentes había a fecha 20 de junio de 2011.
2.- Cuantos agentes hay a fecha de hoy.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’Alcaldia amb
número 27300 i de data 21/06/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 26/06/2012 en relació a “... plantilla de la Guardia
Urbana...”
Resposta:
Informar-vos que us responem amb detall respecte en aquesta pregunta en les
respostes de la bateria de preguntes que el Portaveu del vostre Grup va realitzar a la
Junta Local de Seguretat.
Ben Atentament,”
2.- RGE núm. 27300 de 21 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 24 de juliol de 2012.
Según vecinos de la zona, en la plaza sita en la parte de atrás de los bloques de
Josep Tarradellas esquina Sant Joan, frente colegio Can Bori, hay baldosas rotas y
levantadas.
¿Tenía conocimiento de esta incidencia el equipo de gobierno? ¿Que previsión hay
por parte de los servicios municipales de solventar esta incidencia?
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Además los vecinos y usuarios de la plaza se quejan de que hay pocos bancos para
sentarse.
¿Existe alguna previsión de instalar más bancos? En caso afirmativo, solicitamos
conocer las fechas previstas.”

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 27.302 i data 21 de juny de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de juliol de 2012, en relació amb rajoles
trencades davant el Col·legi Can Bori i la previsió d’instal·lar bancs a la plaça Sant
Joan, us comunico el següent:
•
Pel que fa a les rajoles trencades, procedirem a realitzar una visita d’inspecció
i si és el cas, realitzarem la seva reparació.
•
Pel que fa als bancs, us comunico que, de moment, no hi ha cap previsió
d’incrementar el número de bancs.”

3.- RGE núm.27304 de 21 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 24 de juliol de 2012
Respecte al medi de comunicació local Digital l-h, sol•licitem la següent informació:
1.- Plantilla, per categories (redactors, administratius, etc.) i tipus de personal
( funcionari, interins, externs) que treballa al Digital l-h .
2.- Capacitat de magatzematge de noticies a la web.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 27304 i data 21 de juny de 2012 i, segons el que disposa
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l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 24 de juliol de 2012, en relació a:
“…..
Respecte al medi de comunicació local Digital l-h sol•licitem la següent informació:
1.- Plantilla per categories (redactors, administratius, etc…) i tipus de personal
(funcionari, interins, externs) que treballa al Digital l-h.
2.- Capacitat de magatzematge de noticies a la web. “
Em plau informar-vos que la Societat municipal “LA FARGA GESTIÓ
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, S.A.” té, l’encomana de la gestió dels mitjans de
comunicació.
Considerant que el seu Grup Municipal compta amb representació al Consell
d’Administració de “LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, S.A.”,
entenc que el vostre requeriment s’haurà d’adreçar al membre del seu grup que
forma part d’aquest Consell, ja que és a la societat municipal, com a responsable de
la prestació del servei, on s’han de formular aquestes qüestions.”
4.- RGE núm. 27837, de 22 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 24 de juliol de 2012.
Cuantos trabajadores de este ayuntamiento han realizado algún curso en los años
2010, 2011 y 2012, de post-grado, master, o similar con cargo al presupuesto
municipal y en que centros.
Conocer a su vez si alguno de estos cursos se ha dejado a medias y los motivos.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 27837 i data 22 de juny de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 24 de juliol de 2012, en relació a:
“...
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Cuantos trabajadores de este ayuntamiento han realizado algún curso en los años
2010, 2011 y 2012, de post-grado, master, o similar con cargo al presupuesto
municipal y en que centros.
Conocer a su vez si alguno de estos cursos se ha dejado a medias y los motivos.”
Dir-vos que 6 treballadors d’aquest Ajuntament han realitzat cursos durant el període
2010, 2011 i 2012, en l’Escola Superior d’Administració d’Empreses i en el Col·legi
d’Advocats de Barcelona.
En la Unitat de Formació d’aquest Ajuntament no s’ha rebut cap comunicació, ni per
part de les Escoles o Centres d’impartició dels cursos, ni dels propis treballadors/es
municipals, de renúncia o abandonament de les accions formatives.”
5.- RGE núm.28593, de 27 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 24 de juliol de 2012.
Respecto a la pregunta que se realizó para ser contestada el pleno de 27 de marzo
de este año, sobre la venta de alcohol por parte de la panadería 365 de Paseo de
Bellvitge (nº registro 9783 de 5 marzo de 2012), nos contestaron que los
establecimientos 365.cafe i av. Europa 85 estaban facultados para vender alcohol.
Al respecto solicitamos consulta del expediente de actividades.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 28.593 i data 27 de juny de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de juliol de 2012, en relació amb la petició
de consulta de l’expedient del forn 365 del Pg. de Bellvitge, us comunico que per
poder consultar l’esmentat expedient, hauríeu de demanar cita amb el Cap de Servei
d’Urbanisme, Sr. Àlex Mora.”

6.- RGE núm.28594, de 27 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 24 de juliol de 2012.
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En el pleno de 26/06/12 el señor LLuis Esteve manifestó que su formación política
había pagado el recibo del IBI del año 2012 a pesar de tener concedida una
exención.
Al respecto el regidor que suscribe tuvo ocasión de consultar el expediente relativo a
la concesión de esa exención del IBI a dicha formación política:
DECRET NÚM. 004014/2012 10/05/2012 IBI 265/2012 INICIATIVA PER
CATALUNYA-VERDS (G58362245) CONCEDIR EXEMPCIÓ IBI/TM 2012 C.
BARCELONA, 116 1 BJ DR – REF. UTM 4693412DF2749D0001KH – ANUL•LAR
IBI/TM 2012 – DESESTIMACIÓ DEVOLUCIÓ IBI/TM 2010-2011
Por todo ello solicitamos conocer si efectivamente se ha efectuado el pago del IBI del
referido local correspondiente al ejercicio 2012 y la fecha de dicho pago.”

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 28594 i data 27 de juny de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 24 de juliol de 2012, en relació a:
“…..
Por todo ello solicitamos conocer si efectivamente se ha efectuado el pago del IBI del
referido local correspondiente al ejercicio 2012 y la fecha de dicho pago.”
Dir-vos que tal i com es va anunciar en el Ple del 26 de juny de 2012, tenen a la seva
disposició la informació que sol•liciten, en la Secretaria de l’Ajuntament.”
7.- RGE núm.28595, de 27 de juny de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 24 de juliol de 2012.
Dado que la información solicitada en los puntos 1,3,4 y 5 de la pregunta presentada
para ser contestada el pasado pleno de 26 de junio con número de registro 25170, no
está en el perfil del contratante, les remitimos, por segunda vez, las preguntas :
Vecinos de Santa Eulalia nos han manifestado sus quejas al ver que se está
arreglando la plaza Escorça, ya que no se encontraba en mal estado y la zona
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ajardinada era un espacio agradable. Asimismo muestran su contrariedad por el caos
circulatorio que están provocando las obras y por el hecho que según parece se van
a eliminar al menos 18 árboles de esa plaza con lo que las zonas de sombra de esa
plaza disminuirán considerablemente.
Por todo ello solicitamos conocer:
1.-Los motivos por los cuales se ha considerado conveniente arreglar esa zona
atendiendo que hay zonas en peor estado en el barrio de Santa Eulalia.
3.-Si se van a mantener las mismas zonas de sombra atendiendo que los 20 arbolitos
que se van a plantar no podrán facilitar nada de sombra.
4.-Si efectivamente se va a mantener la Phytolacca.
5.-Si el quiosco de prensa y el de la ONCE se van a mantener en su ubicación actual
y si no es así si se ha tenido en cuenta la opinión de los afectados.”

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 28.595 i data 27 de juny de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de juliol de 2012, en relació amb diversa
informació sobre les obres a la Pl. Escorça, us comunico el següent:
Punt 1.- Quan es va posar en funcionament l’AERI, es va dictar una sentència judicial
que ens obliga a arreglar la plaça Escorça interior. Aprofitem aquestes circumstàncies
per actuar en tota la plaça, per a ordenar i millorar els usos d’aquest espai públic.
Punt 3.- Els arbres de més envergadura, que donaven ombra, es mantenen, i els
nous que s’han plantat són els adequats per a la nova configuració de la plaça,
pensats per tal que puguin créixer amb la vigorositat necessària per crear espais
d’ombra.
Punt 4.- Sí que es mantindrà la Phytolacca.
Punt 5.- Sí que es mantindran el quiosc de premsa i el de la “ONCE” en la seva
ubicació actual.”
8.- RGE núm.29009, de 29 de juny de 2012.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 24 de juliol de 2012.
Solicitamos conocer cuál es
actualización ).”

la tasa de fracaso escolar en la ciudad (última

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i Regidor d’Educació, Sr. Lluis Esteve
Garnés, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 29009 i data 29 de juny de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 24 de juliol de 2012, en que sol•licita conèixer la taxa
actualitzada de fracàs escolar a la ciutat, li comuniquem el següent:
Les dades dels resultats acadèmics de l’alumnat és una informació que recull el
Departament d’Ensenyament, no tenint els ajuntaments un accés directe a les
mateixes. Cada cop que aquest Ajuntament ha sol•licitat aquestes dades, de caràcter
estrictament estadístic, la sol•licitud ha estat denegada al•ludint criteris de
confidencialitat.
Donada aquesta manca de col•laboració, ens veiem obligats a recollir la informació a
partir del representant municipal en cada Consell Escolar de Centre. En aquests
moments, la dada més recent de la que disposem és la referida al curs 2010-2011.
En aquest curs 2010-2011, l’índex d’alumnat que va superar el 6è curs de Primària a
la nostra ciutat va ser del 87%. En comparació a les dades del curs 2006-2007, en
que l’índex d’èxit va ser d’un 73%, les dades del curs 2010-2011 representen un
increment de 14 punts de l’èxit a 6è de Primària (un 19.2% d’increment).
En el cas de l’ESO, els graduats en el curs 2010-2011 van ser el 78%. En comparació
a les dades del curs 2006-2007, en que l’índex d’èxit va ser d’un 70%, les dades del
curs 2010-2011 representen un increment de 8 punts de l’èxit a 4rt de l’ESO (un
11,4% d’increment).
Ben atentament,”
9.- RGE núm.29167, de 29 de juny de 2012.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 24 de juliol de 2012.
Atendiendo que el Ramadán del año 2012 tendrá lugar entre el 20 de Julio y el 19 de
Agosto este regidor y su grupo político solicitan conocer:
1.
Si este ayuntamiento ha elaborado un plan especial que garantice que la
comunidad islámica de la mezquita El Fath y demás comunidades musulmanas
cumplan con la ordenanza de civismo, en especial de aquellos artículos que se
refieren al descanso de los vecinos.
2.
Si hay previsto algún dispositivo para evitar la contaminación acústica y
eventuales molestias a los vecinos a la salida de los rezos nocturnos provocadas.”

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 29.167 i data 29 de juny de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de juliol de 2012, en relació amb si aquest
Ajuntament ha elaborat un pla especial donat que la celebració del “Ramadán” es
celebrarà entre el 20 de juliol i el 19 d’agost d’enguany, us comunico que respecte a
la previsió d’activitats que puguin generar algun tipus de “molèsties” a l’espai públic,
independentment de qui sigui el responsable, aquest Ajuntament sempre actua per
garantir el bon funcionament dels diferents events.”
10.- RGE núm.29575, de 3 de juliol de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 24 de juliol de 2012.
Consultada la intranet de este ayuntamiento nos ha sorprendido que el sr. David
Perez Ibañez, consta ubicado en las oficinas de L’H 2010 de c. Canigó. Al respecto
solicitamos conocer que funciones desempeña un asesor técnico de Seguretat en
dichas oficinas. En cualquier otro caso, solicitamos conocer puesto actual y
funciones del sr. David Pérez.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
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d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 29575 i de data 03/07/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24/07/2012 en relació a ”ubicación Sr. David Perez
Ibañez....”
Resposta:
El Sr. David Perez realiza funciones de assessoramiento y apoyo a la Ponencia de
esta àrea en materia de seguridad ciudadana y convivènvia. Asi mismo se ubica en
dependencias de esta area sitas en c. Canigó, núm 10 planta baja.
Ben atentament,”

11.- RGE núm. 29576, de 3 de juliol de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 24 de juliol de 2012.
Visto el desfase informativo que hay en la intranet municipal solicitamos la
actualización de la misma.”

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 al prec que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 29576 i data 3 de juliol de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a:
“Visto el desfase informativo que hay en la intranet municipal solicitamos la
actualización de la misma.”
Us informo que ens donem per assabentats de la vostra petició.”

12.- RGE núm. 30168, de 5 de juliol de 2012.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 24 de juliol de 2012.
Según aparece recogido en la prensa de hoy 04/07/12 (diario El País) , la policía local
tardó más de 10 horas en avisar a la Sra Ana Mª Dorado, vecina de l’Hospitalet, del
accidente mortal de su marido ocurrido en la Ronda del Litoral.
Al respecto el regidor que suscribe solicita conocer los motivos y las circunstancias
de este proceder tan inhumano e insensible.
Se adjunta copia de la noticia.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 30168 i de data 05/07/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24/07/2012 en relació a ” .. la policia local tardo mas de 10
horas en avisar a la Sra. Ana Maria Dorado, accidente mortal de su marido...”
Resposta:
Informar que la Guardia Urbana de nuestra ciudad informó a la Sra. Ana Maria
Dorado en el momento en que fue conocedora de los hechos acontecidos y que
corresponde a la Guardia Urbana de Barcelona la atribución de la espera de las 10
horas comentadas, puesto que dicho accidente fue atendido por su servicio.
Ben atentament,”
13.- RGE núm.30847, de 10 de juliol de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 24 de juliol de 2012.
En relació a la bateria de preguntes que vam presentar la darrera Junta Local de
Seguretat i que es va respondre a tenor del passat ple (núm.26140) , reiterem les
peticions puntuals que a continuació referirem, ja que entenem que no han estat
contestades o estan incomplertes :
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Indiquem el nombre relacionat a la resposta de ple (registre alcaldia 1179 de
14/07/12):
1.- No s’ha indicat els agents distribuïts per torns
2.- No entenem que com a responsable de seguretat a la ciutat ningú conegui el
nombre de mossos d’esquadra que hi ha, ja que com a mínim, ens hauria d’haver
indicat els que participen a les patrulles mixtes amb la Guardia Urbana.
5.- Indica els punts on s’ha contractat vigilància però no contesta la pregunta que era
el nombre de personal de vigilància privada. Per la qual cosa sol•licitem conèixer el
nombre de personal contractat a cada punt.
7.- Falten dades : no ens dona el nombre de vehicles cremats a la via pública.
9.- Falten dades: demanem el nombre de sol•licituds de serveis per districtes.
10.- Falten dades: no ens indica quantes han acabat en sanció ni quantes s’han
cobrat.
12.- Falten dades : no ens indica quantes han acabat en sanció ni quantes s’han
cobrat.
14.- Reiterem la petició : sol·licitem copia del informe que s’envia el primer trimestre
de l’any a la Generalitat. En cas contrari, sol•licitem conèixer els motius pels quals es
nega la informació d’un document elaborat pel propi ajuntament.
15.- Falten dades: no ens indica quantes han acabat en sanció ni quantes s’han
cobrat.
17.- En quant al mapa delinqüencial, aquest ens indica els punts més conflictius de la
ciutat. En cap cas s’aporten dades personals i per tant la resposta donada no te rigor
jurídic, cosa per la qual tornem a demanar el mapa delinqüencial.
18.- Falten dades: no es dona les intervencions de la policia local als centres
educatius amb motiu d’altercats a l’interior dels centres. Per la qual cosa tornem a
sol·licitar aquesta informació.
20.- Falten dades: no ens dona les dades per torns ni barris ni districtes, tal i com les
vam demanar.
21 i 22 : En atenció a la resposta donada ens estan dient que el responsable de
seguretat de la ciutat desconeix quants agents hi ha en Comissió de Serveis,
excedència, segona activitat, alliberats sindicals, jubilacions, finiments,el grau
d’absentisme laboral durant l’any 2011, malalties, accidents, sense justificar, etc?
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En cas que no es contesti aquesta pregunta per desconeixement del responsable de
seguretat de la ciutat, li faré la mateixa pregunta a l’alcaldessa com a màxima
responsable a la ciutat en matèria de seguretat.
26.- Ens contesta que es competència de la Generalitat i no tenen les dades.
Com pot ser que en el marc de col·laboració amb la policia Autonómica amb la
guàrdia urbana no estigui contemplat el traspàs d’aquesta informació tant important
vers les polítiques de dones. Sol3licitem conèixer el motiu de la manca d’interès en
aquest tema.
27 i 28.- Sol·licitem conèixer la data d’aquest conveni i copia del mateix. Reiterem la
petició ja que no demanem dades personals.
30 i 31.- Demanem si existeix o no, no com es dissenyen. En cas de existir, conèixer
quins són i per tant reiterem la pregunta.
32.- El temps de resposta a una demanda de servei és un dels indicadors de qualitat
del servei. Desconeixent aquesta dada, evidentment no es podrà reduir aquest temps
i per tant no es podrà millorar la qualitat del mateix. Torno a reiterar la pregunta.
33.- Demanem conèixer el tipus i nombres de campanyes de prevenció contra la
inseguretat. Donat que no se’ns ha contestat reiterem la mateixa pregunta.
36 i 37: Sol·licitem conèixer la data d’aquest conveni i copia del mateix. Reiterem la
petició ja que no demanem dades personals.
38.- Falten dades : No ens donen els vehicles per torns ni per districtes.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la bateria de preguntes que reitereu amb el Registre General d’entrada
amb numero 30847 i de data 14/07/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24/07/2012 en relació a ”.. bateria preguntes i reiterem
peticions puntuals...”
Resposta:
Informar-vos que aquest servei considera que s’ha donat la informació corresponent
a les preguntes formulades i reitera la seva contestació respecte als temes plantejats
en les preguntes 1, 2, 5 , 7, 9 ,10,12,15,17,18,26,27,28,30,31,32 i 38 ja que moltes
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d’aquests son variables respecte a les necessitats de cada servei, del temps i data en
els que es realitzen coincidint amb festes i altres activitats que es realitzen a la ciutat
considerant el criteri pot ser diferent respecte a les necessitats del moment .
14 . La informació correspon a les dades que apareixen en l’acta de la Junta Local
de Seguretat.
21-22 . En resposta a la vostre demanda aquest servei realitzarà la recerca de les
dades i us informarà dels resultants atenent a la data que ens indiqueu, ja que es
donen jubilacions i d’altres circumstancies periòdicament. Respecte a les
excedències actuals son 48 que no ocupen plaça, i en comissió de serveis podem
informar que son 2.
33 . Estiu Segur i Campanya de Nadal
36 - 37 . El conveni es ratifica per Ple el 15 de gener de 2003 ( entre el Departament
de Justícia Interior i l’Ajuntament de la nostra ciutat, del qual hi ha copia al Servei de
Secretaria)
Ben atentament,”
14.- RGE núm. 31462, de 13 de juliol de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 24 de juliol de 2012.
Frente al número 102 de Rambla Catalana, justo en la zona verde del parterre
central, numerosas personas consumen diariamente bebidas alcohólicas que
compran en el local situado en el número 102. A su vez informar que tiran los
envases en el parterre central que también se usa a partir de las 19 horas como pipican.
Es por ello que solicitamos que se haga un control de la zona.”

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
del Districte II, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 27011 i data 19 de juny de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 24 de juliol de 2012, en relació al CONSUM DE
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BEGUDES ALCOHÒLIQUES DAVANT DEL NÚM. 102 DE LA RAMBLA CATALANA,
l’assabento del següent:
Aquest numero no existeix en aquest carrer.
Ben atentament,”

15.- RGE núm. 31464, de 13 de juliol de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 24 de juliol de 2012.
Solicitamos conocer si el equipo de gobierno tiene conocimiento sobre la posible
instalación de una mezquita en Rambla Cataluña 77-79.”

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 31.464 i data 13 de juliol de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de juliol de 2012, en relació amb si l’equip
de govern té coneixement sobre la possible instal•lació d’una mesquita a la Rambla
Catalana, 77-79, us comunico que en aquests moments hi ha vigent una suspensió
de llicències de centres de culte a tota la ciutat.”
16.- RGE núm. 31646, de 16 de juliol de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 24 de juliol de 2012.
Con respecto a los antiguos juzgados situados en la c. Bruc esquina Josep
Tarradellas, esta regidora y su grupo polítco solicita conocer :
1.- Si se está utilizando algún espacio del edificio de manera puntual por algún
organismo público.
2.- Si se ha concretado ya el uso o aprovechamiento que se va a hacer del mismo.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 31646 i data 17 de juliol de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 24 de juliol de 2012, en relació a:
“…..
Con respecto a los antiguos juzgados situados en la c. Bruc esquina Josep
Tarradellas, esta regidora y su grupo político solicita conocer:
1.- Si se está utilizando algún espacio del edificio de manera puntual por algún
organismo público.
2.- Si se ha concretado ya el uso o aprovechamiento que se va a hacer del mismo. “
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
17.- RGE núm. 31649, de 16 de juliol de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 24 de juliol de 2012.
En la acera de c. Mayor entre números 58 a 74, la señalización de los escalones se
ha borrado. Dado que la falta de señalización podría provocar accidentes y caídas,
sobre todo a la gente mayor, solicito conocer si está prevista la señalización de los
mismos y en caso contrario, que se realicen las gestiones oportunas para que se
pinte la misma de manera urgente.”

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
del Districte I, Sr. Alfons Salmerón Muñoz, que literalment diu:
“En resposta a la seva pregunta presentada al Registre General d’Entrada en data 16
de juliol amb número d’entrada 31.649, 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 dimarts 24 de juliol de 2012 en relació a la senyalització dels esglaons a
les voreres del tram del núm. 56 a 78 del carrer Major, us puc dir que hem fet la
petició en aquest sentit al servei de manteniment d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat amb la confecció del sigvial núm. 201213510.
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Ben atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma
12 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 16 de
juliol de 2012 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm.31740, de 16 de juliol de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-07-2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que del 28 de juny al 1 de juliol, va tenir lloc la Festa Major del Gornal i que el
programa d’aquest any no contemplava, com en anys anteriors, l’espectacle
pirotècnic dels focs artificials.
Atès que interrogant als responsables sobre la qüestió, em varen manifestar que el
motiu és perquè havien rebut una notificació judicial per fer front a la factura dels focs
artificials de l’any 2007 que fins ara no va ser abonada i que reservaven uns diners
per fer-hi front al requeriment.
Donat que es te constància que el pagament específic d’aquesta factura el feia
l’empresa Adif, que es trobava en aquell moment fent les obres de soterrament de l
‘Ave, com una aportació voluntària a la festa del barri i que faria entrega dels dines a
la Regidoria de Districte per cobrir el total de la factura
PREGUNTA
Han estat rebuts per part de la Regidoria de Districte aquest diners d’Adif?
En cas negatiu, per què no es va notificar a la Comissió de Festes que no es tenien
els diners compromesos per Adif?
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En cas afirmatiu, si s’han rebut els diners per què no ha estat pagada la factura fins a
hores d’ara atès que ha hagut de ser un requeriment judicial el que poses a tothom
en sobre avis respecte a l’impagament del deute?
Volem informació aclaridora d’aquesta irregular incidència.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Regidor del Districte VI, Sr. Antonio Bermudo Ávila, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 31740 i data 16 de juliol de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 24 de juliol de 2012, en relació a:
•

Festa Major del Gornal, motiu pel qual no es contemplava l’espectacle de focs
artificials.
Pagament factura Adif.
Han estat rebuts per part de la Regidoria de Districte?

RESPOSTA:
Els actes de la Festa Major del Gornal els decideix la Comissió de Festes, qui es fa
responsable de les contractacions i dels pagaments. Si la factura del 2008 dels focs
artificials estava per pagar, la Comissió de Festes és la que ha de mirar com fa el
pagament, sent lliure de decidir els actes que elimina del programa per a que amb el
seu estalvi pugui fer front els deutes que tingui.
Evidentment, la Regidoria ni ha rebut, ni pot rebre diners d’una empresa. Els únics
diners que gestiona una Regidoria són els que estan en el pressupost d’aquest
Ajuntament
Així mateix, no ens consta, que la Comissió de Festes hagi rebut requeriment judicial,
i sí que farà front aquest pagament de la manera que considerin més adequada,
gestionant els seu pressupost de forma autònoma.
Restant a la vostra disposició, rebeu una cordial salutació.
Atentament,”
2.- RGE núm. 31741, de 16 de juliol de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
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55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-07-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que s’ha començat la campanya “Estiu Segur” amb motiu de l’arribada del bon
temps i l’allargament del dia i la conseqüent major utilització de l’espai públic per part
dels ciutadans.
Atès que aquest dispositiu es centra en la tolerància cero amb l’ocupació indeguda
dels espais comuns, en la vigilància en les festes majors, en el control de sorolls i
dels horaris dels establiments de venta alimentaria, locutoris i establiments d’oci com
són els bars i les discoteques, la prevenció dels furts i les estrebades, control del
tràfic de drogues i també el manteniment del dispositiu especial en la zona de
discoteques de Femades en Cornellà.
Donat que a més dels dispositius habituals es reforça amb 20 agents en l’horari
nocturn i amb 12 Agents Cívics en l’horari de tarda als parcs i jardins i que també es
comunica la participació en l’operatiu dels Mossos d’Esquadra i Policia Nacional.
PREGUNTA
En quants efectius es quantifica l’aportació dels Mossos d’Esquadra en aquest cas?
Quants efectius participen de la Policia de l’Estat? Quina serà la seva tasca?
Funcionarà la campanya coordinada per un comandament únic? Qui serà? Si és
que no, 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 31741 i de data 16/07/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24/07/2012 en relació a ”..informació efectiu Campanya
Estiu Segur...”
Resposta:
“L’Estiu segur” es una campanya conjunta entre els diferents cossos policials on
s’estableix uns criteris de col•laboració per garantir la seguretat i la convivència en la
ciutat en temps i espais d’estiu.
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L’aplicació dels efectius de cada cos policial per la realització d’aquesta campanya
varia depenent les necessitats i la valoració corresponent dels comandament que es
coordinen en les taules policials conjuntes que es realitzen periòdicament.
Ben atentament, ”

3.- RGE núm. 31743, de 16 de juliol de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-07-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme autoritza a l’Ajuntament a iniciar el
projecte d’ampliació de la botiga IKEA a la Gran Via.
Atès que l’obertura de la primera botiga IKEA en el 2003 va ser una oportunitat per
als nostres ciutadans de trobar feina en aquest centre comercial.
Atès que aquesta ampliació comportarà un espai de 6.600 m2, pel que pressuposa
una oportunitat important de nova oferta de feina.
PREGUNTA
Existeix contacte entre l’Àrea Municipal de Promoció Econòmica amb el departament
de recursos humans de l’empresa IKEA per establir les necessitats de personal
laboral que precisarà en l’espai ampliat i realitzar, si convingués, els cursos previs de
formació i de capacitació per satisfer les necessites de cada lloc de treball?
Si a dia d’avui encara no s’ ha fet aquest contacte, es pensa fer? Si és que no, per
quina raó?
En cas afirmatiu, quina és la quantitat de llocs de treball que es precisen ocupar?
Es compromet l’Àrea Municipal de Promoció Econòmica a fer aquesta formació a cost
cero pels treballadors si fos necessària? Si és que no 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 Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. Josep M. García
Mompel, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 31743 i data 16 de juliol de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 24 de juliol 2012, en relació al projecte d’ampliació de
la botiga IKEA a la Gran Via, l’informo:
Que l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació disposa d’un protocol d’actuació i
col·laboració en relació a les necessitats de personal de les empreses que s’instal·len
a la ciutat, tenint present els diferents perfils professionals que requereixen i les
possibilitats de la borsa de treball municipal.
Que en aquest cas, l’ocupació que es preveu, s’estima en unes 80 persones, i que en
tots els casos, els cursos formatius que es realitzen a l’àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, són gratuïts per als participants.
Atentament,”
4.- RGE núm. 31744, de 16 de juliol de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-07-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’oficina de l’Aeri és la responsable municipal per l’assessorament als
ciutadans/es, de la gestió i tramitació d'expedients d'ajuts a la rehabilitació
d'habitatges i edificis que formen part del pla AERI que té com a objectiu segons
conveni amb l’Estat fins al 31 de desembre del 2012, millorar les zones afectades
pels treballs de construcció de la línia ferroviària d'alta velocitat als barris del Gornal,
Bellvitge, La Torrassa, Santa Eulàlia, Sant Josep i les Planes.
PREGUNTA
En quins barris del inclosos en el conveni de l’AERI s’ han realitzat actuacions de
millora urbanística? En cas afirmatiu quines han estat aquestes millores fins a dia de
avui? Quin ha estat el pressupost o cost total de l’actuació?
Queden actuacions pendents a nivell de millora urbanística? En cas afirmatiu, quines
i en quins barris? Quina és la quantitat pressupostada?”

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
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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 31.744 i data 16 de juliol de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de juliol de 2012, en relació amb en quins
barris del conveni del Pla AERI s’han realitzat actuacions de millora urbanística, us
comunico el següent:
•
S’han fet actuacions de millora urbanística als barris de Santa Eulàlia, La
Florida, Bellvitge, Sant Josep i La Torrassa.
•
Les, millores que s’han fet ha estat: remodelació de les places, pavimentació
de carrers, enllumenat públic, etc.
•
El cost total ha estat de 3.500.000€ aprox.
•
No queda cap actuació a fer de millora urbanística, només l’acabament de la
Pl. Escorça.”
5.- RGE núm.31745, de 16 de juliol de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-07-2012
PREGUNTA
Quina és la despesa detallada de cada complex esportiu de la ciutat?
.-Sol·licitem informació al respecte.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Regidor Delegat de Joventut i Esports, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment
diu:
“Senyor/a,
Respecte a la pregunta que heu presentat segons el que disposa l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 24 de juliol de 2012, en relació a “QUINA ÉS LA
DESPESA DETALLADA DE CADA COMPLEX ESPORTIU DE LA CIUTAT”.
Dir-vos que, per recavar aquesta informació és necessari un ajornament fins el
següent Ple Municipal.
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Ben atentament,”
6.- RGE núm. 31746, de 16 de juliol de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-07-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a la cruïlla dels carres Miquel Romeu i Carretera del Mig es troben recolzats
i lligats a un fanal a nivell del sol dos panells publicitaris de 1.50 m d’alçada
aproximadament que anuncien un esdeveniment esportiu que va tenir lloc el 13 de
Maig passat ( adjuntem fotografia).
PREGUNTA
Està autoritzat per l’Ajuntament la col•locació d’aquest panells en el lloc indicat?
En cas afirmatiu, l’autorització és sine die o te un temps de permís limitat i que
transcorregut aquest s’ ha de procedir a la seva retirada ?
En cas negatiu, es pensa retirar? Quan? I Qui ho farà?
En tot cas, es retirarà?”

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 31746 i de data 16/07/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24/07/2012 en relació a ”..autorització a la col•locació de
panells en Miquel Romeu amb Carretera del Mig...”

Resposta:
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Una vegada consultat el departament corresponent comentar-vos que en aquesta
àrea no tenim constància de la sol•licitud per l’autorització de la instal•lació d’aquests
cartells, ja que normalment els instal•len institucions esportives de la ciutat que a
posteriori son retirats per ells mateixos i no necessiten autorització explicita per part
del departament de Via Publica d’aquesta area. En tot cas es donarà avis a l’entitat
corresponent per la seva retirada, si a hores d’ara no ho han fet encara.
Ben atentament,”
7.- RGE núm. 31749, de 16 de juliol de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-07-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’oficina de l’Aeri és la responsable municipal per l’assessorament als
ciutadans/es, de la gestió i tramitació d'expedients d'ajuts a la rehabilitació
d'habitatges i edificis que formen part del pla AERI que té com a objectiu, segons
conveni amb l’Estat, fins al 31 de desembre del 2012, millorar les zones afectades
pels treballs de construcció de la línia ferroviària d'alta velocitat als barris del Gornal,
Bellvitge, La Torrassa, Santa Eulàlia, Sant Josep i les Planes.
PREGUNTA
.- En els expedients oberts tant pel que fa a la rehabilitació d’habitatge i/o edificis
comunitaris que tenen la comunicació de l’informe intern favorable, hi ha cap d’ells
que hagin estat tancats per anulació , prescrits per estar incomplerts durant massa
temps documentalment, o un altre motiu?. Si és que si, quants i de quins barris?
.- Sota que condicions , criteri o motius un expedien obert pot prescriure o quedar
tancat a mitges per part de l’Oficina?
.- Es norma que l’administració una vegada obert un expedient comuniqui qualsevol
incidència a l’interessat per escrit, a fi i efecte d’ informar de la nova situació del
mateix? Ha estat aquesta sempre la dinàmica d’actuació de l’oficina de l’Aeri ?. Si és
que no. 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:

…/…

261

“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 31.749 i data 16 de juliol de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de juliol de 2012, en relació amb els
expedients oberts pel que fa a la rehabilitació d’habitatges que formen part del Pla
AERI, us comunico el següent:
•

Només hi ha 4 expedients denegats pels següents motius :
Haver començat les obres
No pertanyen a la zona de l’AERI
(2 són de Santa Eulàlia, 1 del Gornal i 1 de Bellvitge).

•

Els expedients no prescriuen, els expedients tenen vida pròpia i ritmes
diferents. Han de seguir els procediments administratius i aportar tota la
documentació que se’ls sol·licita.

•

Sempre que s’han presentat incidències mitjançant una instància, aquestes
han estat contestades per escrit, la majoria de comunitats i veïns són atesos
via telefònica o bé majoritàriament de manera personalitzada pel personal de
l’Oficina per saber l’estat del seu expedient.

•

En el moment que es finalitzin els Convenis amb el Ministeri, els expedients
oberts rebran una notificació per poder finalitzar les obres.”

8.- RGE núm. 31751, de 16 de juliol de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-07-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’oficina de l’Aeri és la responsable municipal per l’assessorament als
ciutadans/es, de la gestió i tramitació d'expedients d'ajuts a la rehabilitació
d'habitatges i edificis que formen part del pla AERI que té com a objectiu segons
conveni amb l’Estat fins al 31 de desembre del 2012, millorar les zones afectades
pels treballs de construcció de la línia ferroviària d'alta velocitat als barris del Gornal,
Bellvitge, La Torrassa, Santa Eulàlia, Sant Josep i les Planes.
PREGUNTA
.- Quina és la quantitat per barris d’expedients d’ajut als habitatges particulars
pendents de rebre la comunicació de l’informe intern d’idoneïtat?

i
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.- Quina és la quantitat per barris d’expedients d’ajut a les comunitats i pendents de
rebre la comunicació de l’informe intern d’idoneïtat ?
.- Quina és la quantitat per barris d’expedients d’ajut als habitatges particulars i
comunitats amb la comunicació de l’informe intern d’idoneïtat favorable, i amb la
documentació requerida?. Quina és la quantitat de sol·licituds que a hores d’ara no
l’han presentada tota?”

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 31.751 i data 16 de juliol de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de juliol de 2012, en relació amb la gestió i
tramitació d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i edificis que formen part del Pla
AERI, us comunico el següent:
•

Tots els expedients que han demanat l’Informe Intern d’Idoneïtat (en el cas
dels habitatges) o bé el Test de l’Edifici (en el cas dels Edificis) han estat
notificats amb el resultat dels mateixos. Se’ls hi comunica de forma reiterada
als interessats que poden venir a recollir el resultat de l’informe per l’Oficina, ja
que l’informe va acompanyat d’una explicació per part del personal tècnic o
administratiu.

•

Només resta dins la carpeta de l’expedient iniciat l’informe original del III o del
TEDI, en el cas de què no hagin vingut a recollir-lo o bé hagin manifestat la no
intenció de fer les obres. En aquest cas ens trobem amb 18 informes
d’Idoneïtat dels 845 expedients d’habitatges i 4 TEDIS dels 299 expedients
d’edificis.

•

Els 22 informes són 18 habitatges de tots els barris de la ciutat (3 Bellvitge, 9
el Gornal, 2 La Torrassa, 4 Santa Eulàlia), els 4 edificis són : 1 Bellvitge, 3 La
Torrassa).

•

L’Oficina dóna per tancat un expedient d’ajuda quan aquest ha finalitzat les
obres i ha presentat totes les factures. La resolució positiva del III o del TEDI
és condició necessària per poder sol·licitar els ajuts. És un requisit previ. Les
obres objecte d’aquests ajuts s’hauran d’ajustar al que estableix el III o el
TEDI.

•

La comunicació de l’Informe del III o del TEDI no vincula a tenir l’ajut, sinó que
s’ha de sol·licitar posteriorment. Dels 845 expedients d’habitatges han
sol·licitat l’ajut 650 i dels 299 expedients d’edificis han sol·licitat l’ajut 272.”
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9.- RGE núm. 31752, de 16 de juliol de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-07-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que durant la Festa Major del barri La Florida, s’han rebut queixes dels veïns/es
del carrer Primavera en el sentit de que es sobrepassen els límits en quant a soroll,
brutícia i males conductes al carrer , fent del descans dels veïns i llur mobilitat, un
tema insuportable.
Entenent que tot i que s’ha de gaudir de la Festa, aquesta no es pot convertir en un
“campi qui pugui”, a on tot s’hi val.
Atès que és competència de l’administració fer complir les normes establertes en
quant a civisme i neteja al carrer.
Atès que en aquests casos extrems s’ha d’amonestar i/o sancionar per la falta
comesa.
PREGUNTA
.-Es pensa fer complir la ordenança de Civisme, amonestant i/o sancionant per
l’incompliment de tot l’ anteriorment exposat en futures ocasions, a fi i efecte de
facilitar el descans i la convivència als veïns/es del barri La Florida, i concretament
del carrer Primavera?
.-Si és pensa fer, sol•licitem informació sobre les mesures a emprar.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 31752 i de data 16/07/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24/07/2012 en relació a ” ....festa Major del Barri de la
Florida.”
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Resposta:
Des de l’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme es dediquen tots els esforços
necessaris per mantenir la convivència i per fer complir l’ordenança de Civisme en
tot moment.
Aquest any a petició de les Comissions de Festes del barri la Festa de la Florida es
va traslladar al c. Primavera, i constatem que el desenvolupament d’aquestes ha
estat marcat per una constant col·laboració i comprensió per part del veïnat , amb un
comportament molt cívic per part de la ciutadania.
Ben atentament,”

10.- RGE núm. 31753, de 16 de juliol de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-07-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que durant la Festa Major del Barri de La Florida, només es va instal•lar un
urinari públic.
Atès que per aquesta mancança, els carrers i places fan una forta pudor a orins
Atès que les queixes dels bars son degut a que tothom fa servir els urinaris i no
donen l’abast degut a les cues que s’hi formen.
Atès que per l’afluència de públic en aquestes festes, un urinari és del tot insuficient i
caldria preveure la instal·lació de més urinaris, tant per homes com per dones
mentrestant durin les festes.
PREGUNTA
.-Es pensa considerar la instal·lació de més urinaris durant la celebració de la Festa
Major de La Florida i /o altres festes al carrer a on hi hagi gran afluència de públic?
.-Sol·licitem una resposta sobre aquest tema.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Regidor dels Districtes IV i V, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Senyora,
D’acord a la pregunta que va formular com a Portaveu del Grup Polític de
Convergència i Unió, segons el que disposa l’article 62.8 del ROM (Reglament
Orgànic Municipal), a fi i efecte de què fos contestada al Ple de 24 de juliol de 2012,
sobre “la instal·lació de més urinaris durant la celebració de la Festa Major de La
Florida”.
A continuació us dono resposta a la pregunta plantejada:
La Festa Major d’enguany, segons les valoracions que ens han fet arribar veïns,
entitats i comerciants del barri ha millorat notablement en quant a participació i s’ha
desenvolupat en un clima de civisme i convivència. En aquesta primera edició hem
detectat algunes qüestions com el cas dels urinaris que es milloraran en futures
activitats.
Ben atentament,”

11.- RGE núm. 31755, de 16 de juliol de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-07-2012
PREGUNTA
Sol·licitem informació respecte l’import pagat per l’ajut durant l’any 2011, en concepte
de beques de menjador que no van ser cobertes pel Consell Comarcal.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch,
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 31.755 i data 16 de juliol de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 24 de juliol de 2012, en relació als ajuts per menjador
escolar de l’any 2011, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga per recavar la
informació necessària.
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Atentament,”

12.- RGE núm. 31756, 16 de juliol de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-07-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

- Atès que els veïns del carrer de l'Enginyer Moncunill s'han queixat de la manca de
seguretat que existeix en aquesta zona.
- Atès que aquests veïns manifestes que aquesta sensació ve provocada per
diferents fets com atracaments i possible tràfic de substàncies estupefaents.
PREGUNTA
- Quines accions es pensen dur a terme per tal de garantir la seguretat en aquest
carrer?
- Quan es pensen començar?
- S'estendran aquestes accions a altres punts conflictius de la ciutat?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 31756 i de data 16/07/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24/07/2012 en relació a ”... carrer Enginyer Moncunill,
s’ha queixat manca de seguretat....”
Resposta:
Comentar-vos que des de el servei de la Guardia Urbana no tenim un especial
coneixement de la situació que ens comuniqueu, no obstant al igual que d’altres a la
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ciutat es un punt en continu control per les diferents torns del servei de la Guardia
Urbana, els qual intervenen tant d’ofici com a requeriment del veïnat.
Ben atentament,”
13.- RGE núm. 31759, de 16 de juliol de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-07-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
- Atès que el carrer Enginyer Moncunill, entre l'avinguda de Miraflores i el carrer de
les Bòbiles, presenta una gran manca de neteja.
- Vist que aquesta manca de neteja es demostra en que s'hi poden trobar diferent
brutícia com mobles abandonats, roba, escombraries i femtes de gos.
PREGUNTA
- Quines accions es pensen dur a terme per tal de garantir la neteja en aquest carrer?
- Quan es pensa començar a aplicar-les?
- Es pensa incrementar les accions de neteja a altres punts de la ciutat?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea 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 31.759 i data 16 de juliol de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de juliol de 2012, en relació amb la neteja
del carrer Enginyer Moncunill, us comunico que el servei de neteja que es presta en
aquest carrer és l’adequat per les característiques i situació de la zona.”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions
següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat les mocions, passem al punt de precs i preguntes. Hi ha
algun prec o pregunta, per part d’algun regidor o regidora? Hi ha alguna
persona entre el públic, respecte algun punt que s’hagi parlat en l’ordre del
dia? Aquest senyor, si ens pot dir el seu nom, si us plau.

SR. J.M.
Hola, bona tarda, gràcies Sra. Alcaldessa, gràcies als membres del Consistori.
Havíem vist els punts que parlàvem d’això del tema de ...

SRA. ALCALDESSA
Perdó, si pot dir el seu nom.

SR. J.M.
Perdó, J.M. de Relacions Institucionals de Ciutadans, Partit de la Ciutadania.
Comentaven alguns de recolzar les PYMES, de fer una moció de recolzament
d’aquestes PYMES, per què no comencem per complir amb aquestes PYMES
a l’Ajuntament, reconvertim el CEMFO en un vivero i en una consultora per a
aquestes PYMES, en aquest municipi, a vegades de solament regir-nos a les
mocions en qüestió.
Es parlava també de les taxes sanitàries, en un altre apartat, les taxes
sanitàries, ja que tothom està reclamant el que és seu, que reverteixin en el
municipi, perquè Convergència va deixar un forat, el tripartit ho fa més gran i
ara lo tenim que pagar tots, els ciutadans, tots els ciutadans, tots els que
estem aquí.
I respecte també, un altre apartat, que era allò de complir la legislació en el
punt de vista de fer força a la Diputació, al Parlament i tot això, per complir el
que marca l’Estatut dels Treballadors, de cara a les persones malaltes, de
cara a les persones embarassades i demés, s’hi pot facilitar telemàticament
aquest vot, no cal delegar-lo, com no cal delegar-lo per fer bolos de partit,
anar al Parlament o a unes altres coses, perquè es paga per treballar pel
municipi, i s’hi pot fer telemàticament o en presencial, no cal delegar en ningú.
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I respecte al tema, l’atac que ha tingut vostè, de molt malt gust, contra el
personal d’Iniciativa, es defensen sols. Però prefereixo al Sr. Cayo Lara
defensant,a a Santa Bàrbara, els tancs, que el Sr. Morenes intentant col·locarme una altra bola, com va col·locar el Sr. Trillo, d’agafar material a deu anys,
que estem pagant ara tots, que estem pagant ara tots i que se’n va, o sigui,
amb una penalització del 50% i no es poden enredar d’altre, aquests
pressupostos.

SRA. ALCALDESSA
Sr. M., ja ha finalitzat el temps. A veure, aquest és un Ple una mica estrany,
per dir-ho d’alguna forma, no és habitual que un grup polític faci ús de la
paraula per fer una intervenció, però, en tot cas, doncs com a persona que
està entre el públic, doncs té tot el dret, segons el Reglament actual, que bé,
que durant els propers mesos aprovarem i avui hem estat aprovant, el
Reglament de Participació i que, segurament, doncs totes aquestes
intervencions hauran de ser reconduïdes cap als districtes o cap altres àmbits
de participació. Vostè ha fet unes consideracions respecte als diferents..., a
alguns temes que avui han sortit en el Ple, que en principi, doncs algunes eren
propostes, que les podem estudiar, però, en tot cas, són reflexions més
polítiques que crec que no correspon al Ple contestar.
Avui és el Ple del mes de juliol, comencem, encetem un període més o menys
vacacional, i si que abans d’aixecar el Ple, volia fer una reflexió col·lectiva.
Avui ha estat un Ple, doncs que possiblement no és dels que més orgullosos
ens podem sentir tots plegats. Crec que, sincerament, portem molts anys de
democràcia municipal, més de trenta anys, en els que hem construït ciutats i
pobles, en la que, entre tots, hem fet una ciutat com la nostra, com la ciutat de
l’Hospitalet i, sincerament, el que camí que estem portant últimament en
aquests Plens, crec que no és el millor camí per continuar defensar, en
definitiva, als ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat. I crec que val la pena
recordar l’esforç i el camí que els partits polítics, en democràcia i abans de la
democràcia van realitzar, perquè estiguem els que estem aquí avui, i crec que
és bo que, aquestes vacances, tots plegats reflexionem quina és la ciutat que
volem, quina és la forma en què volem defensar els interessos dels ciutadans i
quina és la forma en què, a partir del mes de setembre, aquest Ple ha de
funcionar. Per tant, deixo una mica de deures per a tots, als regidors i
regidores d’aquests Ajuntament, i espero i desitjo que, a partir del mes de
setembre, les coses comencin a canviar en positiu. Moltes gràcies, bones
vacances a qui faci i 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-una hores i quaranta minuts, del dia vint-iquatre de juliol de dos mil dotze, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

