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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 4/2015
Data: vint-i-quatre de març de dos mil quinze
Hora: 18.15h fins 22.00h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

Alcaldessa-presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Tinent d'alcaldia
Interventora general
Secretària general del Ple

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la Sessió
per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes relacionats a
l’Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 24 DE FEBRER DE 2015.

Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 24 de febrer de 2015, es pregunta si existeix alguna objecció i
no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bona tarda, comencem el Ple ordinari, però prèviament al Ple, a la Junta de
Portaveus, com a conseqüència del desgraciat accident que s’ha produït aquest matí,
en aquest trajecte Barcelona-Düsseldorf, en el qual han mort 148 persones, una part
d’elles espanyols, hem decidit unànimement fer un minut de silenci en la seva
memòria.

MINUT DE SILENCI

SRA. ALCALDESSA
Bé, ara comencem el Ple ordinari del mes de març, Sra. Secretària, quan vulgui.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, té la paraula la Sra. Mercè Perea.

SRA. PEREA
Sí, moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Pel que fa al dictamen de l’aportació de capital a
Fira 2000, és en compliment d’un acord subscrit tant per l’Ajuntament, com pels altres
membres de Fira 2000, i el compliment pel 2015 implicava el desemborsament d’unes
accions, que en concret són 5,6 milions d’euros.
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Pel que fa a la liquidació del pressupost, és donar compte d’una resolució provisional,
saben que a partir d’ara hi haurà la constitució de la Comissió Especial de Comptes,
si bé assenyalar quatre punts que creiem que és important posar de manifest. La
liquidació del 2014 té un tancament de nou positiu, evidentment estem parlant d’uns
comptes sanejats en els que s’assoleix l’objectiu de dèficit i d’estabilitat
pressupostària i solvència financera, tal i com marca la Llei.

Per altra banda, complim el pagament a proveïdors, tenen ple coneixement que
estem parlant de tres punts per sota de l’obligació de 30 dies, per tant, estem
complint amb les nostres obligacions abastament i, per altra banda, el nivell
d’endeutament se situa en 6 punts per sota del legalment establert, estem parlant
d’un 55%. El resultat pressupostari està xifrat en 6 milions i el romanent de tresoreria
per despeses generals està fixat en 1,8.

Cal dir que evidentment és una reducció del resultat pressupostari que vam tenir al
2013 i aquesta reducció ve motivada bàsicament per tres punts. En primer lloc, una
menor execució en els ingressos d’altres administracions, estem parlant de
l’administració de l’Estat que ha baixat les seves transferències a compte un 3,9 i
evidentment també de la Generalitat. Per altra banda, estem parlant que la posta en
marxa de determinats equipaments com el cinema Romero i l’escola de música, més
la consolidació d’altres com l’equipament Ana Díaz Rico i Torrebarrina, ha suposat un
increment en la prestació de serveis i, per tant, una major despesa bàsicament en
capítol II. Per altra banda, la provisió de saldos de dubtós cobrament, que
evidentment el que pretén està xifrat en 700.000 euros i el que pretén és uns comptes
sanejats més solvents.

També, evidentment, en ingressos propis hem tingut una baixada considerable en
l’ICIO, estem parlant d’1,4 milions d’euros, però el que creiem que és un punt bàsic
en aquesta liquidació provisional, és que hem prioritzat i mantenim la despesa
destinada directament a la ciutadania, amb prestació de serveis públics i d’atenció a
les persones.

Mantenim amb aquest resultat, el 68% que vam dir que destinaríem a polítiques
finalistes i, per tant, en aquest sentit ens sentim satisfets, ara és el moment en tot cas
d’obrir el període a la Comissió Especial de Comptes i senzillament dir que,
evidentment, aquesta estretor que ens suposa la legislació d’estabilitat
pressupostària, així com d’altres maniobres d’altres administracions, fa que els
comptes municipals cada vegada li deixin menys marge de maniobra per poder tenir
més aire a l’hora de poder prestar els serveis públics.

Tot i així, tot i les incerteses de les altres administracions, tot i els atacs constants que
estan realitzant altres administracions de dretes, que aprisionen i trepitgen els serveis
públics, creiem que aquest ajuntament de l'Hospitalet garanteix tant la qualitat de
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vida, com el futur de tots nosaltres. Insisteixo, tot i aquestes estretors esmentades
que estem patint a la ciutat, com a la resta de ciutats i pobles de tot l’Estat, tot i així,
mantenim i complim amb el 68% que vam pressupostar l’any 2014, quan vam dir que
destinaríem un 68% a polítiques finalistes a la nostra ciutat. Res més.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament dels grups, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
A favor de tots els dictàmens i assabentats del darrer.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies. A favor del primer, ens donem per assabentats del segon, a favor del tercer i
abstenció del quatre al vuit, i ens donem per assabentats del nou.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies, Plataforma per Catalunya votarem en contra del primer punt, ens donem per
assabentats del punt número 2 i del 9, i ens abstindrem del 3 al 8.

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

SR. MONRÓS
Sí, Convergència i Unió votarem a favor de l’1, ens donem per assabentats del 2, ens
abstindrem del 3, 4, 5, 6, 7 i 8, i ens donem per assabentats del 9, i li passo la paraula
a l’Annabel Clar.
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SRA. CLAR
Sí, referent al punt número 9, només dir quatre coses, que Convergència i Unió les
anem repetint al llarg del temps, portem molts anys ja repetint aquestes coses, una és
que no aprenem dels pressupostos anteriors, abusem de les transferències de crèdit,
això vol dir que un cop fem el pressupost no tenim en compte del pressupost anterior
les modificacions que s’han hagut de fer per no haver de tornar a fer, any rere any,
les mateixes modificacions. La segona cosa que portem anys dient nosaltres també
és que el pla d’inversions és pràcticament inexistent, per no dir que és inexistent. Una
altra cosa que matxuquem any rere any és el tema de control de l’eficàcia, vostès
diuen que compleixen amb el tant per cent del pressupost i nosaltres hem de fer un
acte de fe i ens ho hem de creure, perquè vostès fixen uns programes, però no fixen
mesures per controlar l’execució d’aquests programes, amb la qual cosa és
impossible des de l’oposició poder comprovar si aquesta eficàcia ha tingut lloc o no
ha tingut lloc. I per últim, un cop més tornar a dir, doncs el que diem ja molts anys,
tampoc no podem fer un control de l’eficiència, no podem fer un control de l’eficiència,
perquè no hi ha una comptabilitat interna, no hi ha una comptabilitat de costos i això
impossibilita a l’oposició poder comprovar si realment cada euro que s’està gastant,
s’està gastant de la forma més eficient possible.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal del Partit Popular votem a favor del
dictamen número 1, ens donem per assabentats del segon, ens abstenim del 3 al 8, i
ens donem per assabentats del 9.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, sí, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, dues frases. Sra. Annabel Clar, vostè diu que no aprenem, Sra. Annabel Clar,
llegeixis l’informe en quant a les modificacions de crèdit, ja és una miqueta personal,
diu que les modificacions de crèdit són les normals, les normals d’una activitat
gestora, jo no vull entrar en debat, anem a estudiar els comptes, aprofundim, parlem
de les inversions, miri, li estic parlant que aquest resultat pressupostari del 2014 és
inferior al del 2013, per què, perquè ha hagut una posta en marxa de nous
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equipaments, de nous serveis i que, evidentment, això ens detrau per exemple del
capítol 2.
Li estic parlant de l’Anna Díaz Rico, li estic parlant de Torre Barrina, li estic parlant del
Gornal, li estic parlant de multitud d’equipaments que impliquen una inversió. Estem
parlant en una data amb una foto fixa a 31 de desembre, però això no vol dir que
aquesta foto sigui inamovible, les inversions s’executen, la prova és que els nous
equipaments estan, que estan en funcionament i que continuen incrementant-se les
activitats de serveis públics.
Jo li dic, Sra. Annabel Clar, malgrat l’apreci que li tinc, les modificacions de crèdit no
desvirtuen en absolut la fotografia inicial, al contrari, el que li estan dient és, escolti’m,
fem modificacions de crèdit amb generació de crèdit la gran majoria de vegades, el
que vol dir és que incrementen recursos que vénen a la ciutat, en plans d’ocupació,
per exemple, llavors, no insisteixi en aquest tema, em sap greu, espero que al
setembre, octubre, ens veiem en aquest Ple, potser no debatent sobre la liquidació
del pressupost, però sobre d’altres coses espero que no em torni a insistir en les
modificacions de crèdit. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Vostè ha fet referència a l’informe d’Intervenció i li llegiré textualment un paràgraf:
“Encara que, en procedir a l’anàlisi dels expedients de modificacions de crèdits, en la
seva modalitat de transferències de crèdit, aquestes és porten en terme, en alguns
casos, perquè a la confecció del pressupost no s’ha utilitzat la informació que donava
la liquidació del mateix de l’exercici anterior, dotant-se les partides pressupostàries de
l’exercici i que posteriorment es modifiquen, sense que a la fase de confecció del
projecte de pressupost es justifiqui la seva utilització”. Jo no he dit res més que això
amb altres paraules, que per descomptat la Intervenció ho redacta molt millor del que
he expressat jo, però jo no he dit res més que això.
I en el segon paràgraf afegeix: “Aquesta tendència i pràctica, una constant que prové
dels exercicis anteriors, evidencia, com ja s’ha dit, un deficient mètode i tècnica de
pressupostació, perquè no es té en compte el principi de retroalimentació
pressupostària”. És, amb unes altres paraules és exactament el mateix que li he dit
jo, que no aprenem de l’exercici anterior, que no tenim en compte les modificacions a
l’hora de fer el pressupost, a l’hora de fer el pressupost actual no es tenen en compte
les modificacions que s’han hagut de fer en el pressupost anterior a través de
transferències de crèdit, si tinguéssim en compte aquest “feed back”, segurament
algunes partides podrien estar més definides i ens estalviaríem aquestes
transferències de crèdit.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, ja per anar finalitzant, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, Sra. Clar, confon modificacions de crèdit amb vinculacions jurídiques, i això és el
que potser no ha quedat clar. Les modificacions de crèdit, i ho diu l’informe de la
Intervenció, i no el vull anomenar, perquè si no sembla que poses en una situació
compromesa, diu ben clar que és el normal d’activitat gestora d’un ajuntament, amb
els imports que es mouen a dintre d’aquesta ciutat, i és normal i legalment està
previst i no es desvirtua en absolut ni la fotografia del començament, ni la del final.
Res més.

SRA. ALCALDESSA
Bé, jo crec que ja està prou aclarit el tema. Passem a la Comissió Permanent de
Benestar i Serveis a les Persones.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.-

RELATIU A L’APORTACIÓ DE CAPITAL A FIRA 2000 SA.

Vist l’informe favorable condicionat de la Intervenció General que literalment diu:
“INFORME FAVORABLE CONDICIONAT a:
La formalització de l’operació de crèdit a llarg termini destinada al finançament de la
partida pressupostària 02.4331.8500900 prevista en el Pressupost General de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat de l’exercici 2015.
A l’emissió de l’informe de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
previst a l’article 7 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril.
A que les accions estiguin totalment desemborsades en el moment de la subscripció i
a la formalització des de la perspectiva administrativa - comptable de la compensació
parcial del crèdit tributari que ostenta aquesta Administració font a la societat FIRA
2000 SA derivat de la Resolució de l’Òrgan de Gestió tributària núm. 7969/2014, de
20 de desembre.”
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No obstant això, es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i
sotmès a votació s'aprova amb 25 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; del
representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 2 vots en contra dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, i per tant va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article
123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que aquest Ajuntament es soci de FIRA 2000 SA segons acord del Ple de 28
de novembre de 2.000.
ATÈS que amb motiu de les diferents aportacions de capital a la mercantil esmentada
aquest Ajuntament es titular de les accions que a continuació es detallen a 31 de
desembre de 2013:
ACCIONS DE FIRA 2000 SA
TITULARITAT: AJUNTAMENT L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANY
ADQUISICIÓ

ACORD

ÒRGAN

TOTAL NOMBRE

2000

28/11/2000

PLE

10.000

60.001

70.000

601,01€

6.010.100,00 €

2003

08/04/2003

CG

2.288

190.092

192.379

601,01€

1.375.110,88 €

2007

28/02/2007

PLE

6.863

206.107

212.969

601,01€

4.124.731,63 €

03/06/2008

PLE

6.927

334.918

341.844

2008

TOTAL ACCIONS

26.078

NÚM. DE

A

VALOR
NOMINAL UNITARI

601,01€
TOTAL NOMINAL

TOTAL

4.163.196,27 €
15.673.138,78 €

ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 23 de novembre de 2010, va
acordar aprovar el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de municipis
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per al finançament de
l’ampliació de Fira Barcelona. Aquest conveni va ser signat per les parts el 17 de
desembre de 2010.
ATÈS que en el Pacte primer apartat c) de l’esmentat conveni determina el
compromís de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat de subscriure i desemborsar
10.029.654,88 € en dues anualitats 2015 i 2016 per un import de 5.014.827,44 €,
cadascuna d’elles.
ATÈS que la Junta General Ordinària i ’Extraordinària d’accionistes de caràcter
universal de la Societat Fira 2000, SA, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2014,
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segons resulta de l’acta incorporada a l’expedient va acordar, d’entre d’altres,
l’ampliació de capital a càrrec de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, per mitjà
de la subscripció de 8.344 accions, numerades del 529.013 al 537.356 per un valor
nominal de 601,01 €, la qual cosa importa un total de 5.014.827.44 €.
VIST l’informe jurídic emès per la Secretaria General del ple, en funcions, de 13 de
març de 2015 (L’H 9/2015).
VIST l’informe de la Intervenció Municipal de data 16 de març de 2015.
El Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia, amb el quòrum de la majoria absoluta de conformitat amb l’art. 123.1.f) en
relació amb l’art. 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR els acords núm., 4, 5 i .6 de la Junta General de la Societat
FIRA 2000 SA, de data 30 de juny de 2014, relatiu a les ampliacions de capital.
SEGON.- AUTORITZAR l’aportació a la societat mercantil Fira 2000, SA de la
quantitat de 5.014.827,44 Euros (CINC MILIONS CATORZE MIL VUIT-CENTS VINTI-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS), per l’adquisició de noves
accions de l’esmentada societat, a subscriure i desemborsar, de forma íntegra, per
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en compliment del Conveni de 17 de
desembre de 2010, aprovat pel Ple en sessió de 23 de novembre de 2010.
TERCER.- ADQUIRIR I SUBSCRIURE, amb aportació de la quantitat indicada en
l’anterior apartat 8.344 noves accions ordinàries, nominatives i representatives de
títols amb un valor nominal de 601,01 euros per cadascuna d’elles i per un import
total de 5.014.827,44 Euros de la societat mercantil Fira 2000, SA; i en conseqüència,
subscriure les accions determinades amb els números 529.013 a 537.356, ambdós
inclosos, de la referida societat mercantil.
QUART.- El present acord resta condicionat a les següents prescripcions:
- L’emissió dels informes, o el transcurs del termini per al seu atorgament, per part
del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de conformitat amb el que
disposa l’article 206.3 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, en concordança
amb l’art. 30.1.c) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el Reglament
de Patrimoni dels Ens Locals i l’article 7 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril.
- El pagament de la subscripció de l’esmentada ampliació es farà, des de la
perspectiva administrativa – comptable, per compensació parcial amb el crèdit que
ostenta aquesta Administració front a la Mercantil Fira 2000,S.A., derivat de l’IBI
corresponent a l’exercici 2014 per import de 1.798.856,95 € i del tribut de mobilitat
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del mateix exercici per import de 244.680,59 € més els recàrrecs e interessos al
moment de la compensació.
- -Les accions hauran d’estar totalment desemborsades en el moment de la
subscripció.
CINQUÈ.- AUTORITZAR I ATORGAR poders, indistintament i tan àmpliament com
sigui possible en dret a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, Sra. Núria Marín i
Martínez i a la Tinenta d’alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals Hisenda, Sra. Maria
Mercè Perea i Conillas, per a l’adopció dels actes de qualsevol naturalesa necessaris
per a l’execució del present acord i, principalment, perquè puguin comparèixer davant
notari, a fi d’atorgar la corresponent escriptura en compliment dels requisits formals
exigits en la Llei de Societats de Capital i la resta de legislació aplicable, fins a la seva
inscripció en el Registre Mercantil.
SISÈ.- CONDICIONAR l’efectivitat dels anteriors acords a la formalització de
l’operació de crèdit destinada al finançament de la dotació pressupostària de la
partida 02.4331.8509000 del pressupost per a l’exercici 2015.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord al president i al secretari de la societat mercantil
Fira 2000, SA., a Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona, a la
Diputació de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i a la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.
VUITÈ.- TRASLLADAR els precedents acords a l’alcaldia, a la Tinenta d’alcaldia
d’Hisenda i Recursos Generals, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la
Tresoreria i a la Secció de Patrimoni de l’Ajuntament.

DICTAMEN 2.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA MEMÒRIA ANUAL
DEL
TRIBUNAL
ECONÒMIC
ADMINISTRATIU
DE
L’HOSPITALET
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l’article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, previ dictamen de
la Comissió Permanent de Presidència i Economia, dóna compte al Ple de la
Memòria Anual 2014 de les activitats del Tribunal Econòmic Administratiu de
L’Hospitalet.
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ATÈS que la Presidenta del Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet ha lliurat
a l’Alcaldia Presidència la Memòria Anual del Tribunal Econòmic Administratiu de
L’Hospitalet corresponent a l’exercici 2014.
VIST l’article 10, apartat 11 del Reglament Orgànic Municipal del Tribunal Econòmic
Administratiu de L’Hospitalet, que disposa l’obligació de presentar davant el Ple
Municipal i dins el primer trimestre de cada any la Memòria anual de les activitats del
TEALH, on s’exposarà l’activitat desenvolupada i es recolliran les observacions que
resultin de l’exercici de les seves funcions; així com els suggeriments que consideri
oportuns per millorar el funcionament dels serveis sobre els quals es projecten les
seves competències.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent
de Presidència i Economia,
ACORDA:
Primer.- DONAR COMPTE al Ple de la Memòria Anual del Tribunal Econòmic
Administratiu de L’Hospitalet corresponent a l’exercici 2014, a la primera sessió que
tingui lloc pel seu coneixement de conformitat amb el que preveu l’article 123.1.a) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Segon.- DONAT TRASLLAT del present acord a la Tinent d’alcaldia d’Hisenda i
Recursos Generals i a la Presidenta del Tribunal Econòmic Administratiu de
l’Hospitalet.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 3.PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 1/2015
DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT.
Vista l’observació de la Intervenció General que literalment diu: “OBSERVACIÓ.
S’assoleixen quantitativament els objectius del Pla Econòmic-Financer a 31.12.2015
per l’addició dels estalvis procedents de les amortitzacions de places i per la no
cobertura de les places procedents de jubilacions anticipades.” No obstant això, es
dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova
amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant
d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:
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ATESA la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament aprovada per acord del Ple
en sessió de 30 de setembre de 2014.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada amb data 24 de
febrer de 2015, va aprovar la modificació de la plantilla, en el sentit d’incorporar les
modificacions efectuades en data posterior a l’esmentada aprovació corresponents a
l’any 2014 i amb repercussió pel 2015.
ATÈS que l’article 27.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals,
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla pot ser
modificada amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o
millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna.
ATÈS que l’article 126.3 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, estableix que
la modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el
compliment dels tràmits establerts per a la seva modificació.
VIST l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
VIST l’informe de la directora de serveis d’Hisenda i Recursos Generals.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació de la plantilla és el Ple de l’Ajuntament
d’acord amb l’article 123 1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
El Ple, a proposta de la tinenta d’alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals i, amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació núm. 1/2015 de la plantilla del
personal al servei de l’Ajuntament d’acord amb el detall següent:
1. PERSONAL FUNCIONARI
1.1. Amortització de places
Denominació de la plaça: Treballadora/a familiar
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Classe: comeses especials
Subgrup: C2
Núm. de places que s’amortitzen: 1

…/…

13

Denominació de la plaça: Agent tributari/ària
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Classe: comeses especials
Subgrup: C1
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Aparellador/a – Arquitecte/a tècnic/a
Escala: Administració Especial
Subescala: Tècnica
Classe: Tècnics/ques Mitjans
Subgrup: A2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Topògraf/a-enginyer/a tècnic/a en topografia
Escala: Administració Especial
Subescala: Tècnica
Classe: Tècnics/ques Mitjans/nes
Subgrup: A2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Administratiu/va
Escala: Administració General
Subescala: Administrativa
Subgrup: C1
Núm. de places que s’amortitzen: 4
Denominació de la plaça: Oficial/a
Classe de personal d’oficis
Subgrup: C2
Núm. de places que s’amortitzen: 2

1.2. Creació de places
Denominació de la plaça: Titulat/ada Superior Universitari/ària
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe de Tècnics/ques Superiors
Subgrup: A1
Núm. de places que es creen: 4
Denominació de la plaça: Assistent/a social- Diplomat/ada en treball social
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe de Tècnics/ques Mitjans/es
Subgrup: A2
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Núm. de places que es creen: 1
Denominació de la plaça: Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe de Tècnics/ques Mitjans/es
Subgrup: A2
Núm. de places que es creen: 4
Denominació de la plaça: Tècnic/a Auxiliar
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe de Tècnics/ques auxiliars
Subgrup: C1
Núm. de places que es creen: 1

SEGON.- EXPOSAR al públic aquest acord, amb l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els quals, les
persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptat l’acord en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR la modificació de la
plantilla en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta de Personal Funcionari.
CINQUÈ.- TRAMETRE una còpia de la modificació de la plantilla definitivament
aprovada a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals.

PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DICTAMEN 4.DE CRÈDIT 9 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2015,
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 7/2015, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i
amb 13 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i del representant d’EUiA,
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Sr. Alfons Salmerón Muñoz; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de desembre de 2014.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de Crèdits d’acord amb el
que es preveu a l’article 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 2015, 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, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 9 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent a l’expedient 7/2015 en la modalitat
de Transferència de crèdits (81.889,00 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
76.680.423,60
2.965.825,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00
227.218.000,00
INICIAL
78.612.502,21
89.417.484,55
5.559.000,00
14.778.056,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00
227.218.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.512.631,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.689.121,86
0,00
0,00
0,00
17.201.753,03
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
4.473.233,83
81.889,00
571.683,09
-81.889,00
-68.000,00
0,00
754.324,72
0,00
0,00
0,00
10.932.789,76
0,00
537.721,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.201.753,03
0,00

DEFINITIU
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
81.193.054,77
2.965.825,00
0,00
8.567.957,14
12.689.121,86
7.000.000,00
244.419.753,03
DEFINITIU
83.167.625,04
89.907.278,64
5.491.000,00
15.532.380,82
300.000,00
20.685.919,46
7.047.721,63
5.014.827,44
17.273.000,00
244.419.753,03
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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).

DICTAMEN 5.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 12 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2015
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 38/2015, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i
amb 13 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i del representant d’EUiA,
Sr. Alfons Salmerón Muñoz; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de desembre de 2014.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de Crèdits d’acord amb el
que es preveu a l’article 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 2015, 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, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 12 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent a l’expedient 38/2015 en la modalitat
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de Transferència de crèdits (1.329.085,67 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :

ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
100.360.395,63
0,00
0,00 100.360.395,63
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
6.798.717,14
0,00
0,00
6.798.717,14
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
24.844.681,49
0,00
0,00 24.844.681,49
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
76.680.423,60 6.272.828,12
0,00 82.953.251,72
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.965.825,00
0,00
0,00
2.965.825,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
0,00
0,00
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
8.567.957,14
0,00
0,00
8.567.957,14
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 12.689.121,86
0,00 12.689.121,86
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
7.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
TOTAL
227.218.000,00 18.961.949,98
0,00 246.179.949,98
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.612.502,21 5.776.510,66
0,00 84.389.012,87
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
89.417.484,55
684.653,21
1.134.285,64 91.236.423,40
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.559.000,00
-68.000,00 -1.329.085,67
4.161.914,33
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
14.778.056,10 1.098.274,72
194.800,03 16.071.130,85
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.753.129,70 10.932.789,76
0,00 20.685.919,46
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.510.000,00
537.721,63
0,00
7.047.721,63
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
5.014.827,44
0,00
0,00
5.014.827,44
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
17.273.000,00
0,00
0,00 17.273.000,00
TOTAL
227.218.000,00 18.961.949,98
0,00 246.179.949,98

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).

DICTAMEN 6.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 13 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2015
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 40/2015, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER
ANUL·LACIÓ/CRÈDITS EXTRAORDINARI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i
amb 13 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i del representant d’EUiA,
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Sr. Alfons Salmerón Muñoz; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de desembre de 2014.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari
d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 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 7.2b) de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2015,
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, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 13 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent a l’expedient 40/2015 en la modalitat
de Baixa per anul·lació/Crèdit Extraordinari (146.520,03 euros) d’acord amb el detall
que figura a l’expedient i amb el resum següent :
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
100.360.395,63
0,00
0,00 100.360.395,63
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
6.798.717,14
0,00
0,00
6.798.717,14
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
24.844.681,49
0,00
0,00 24.844.681,49
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
76.680.423,60 6.272.828,12
0,00 82.953.251,72
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.965.825,00
0,00
0,00
2.965.825,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
0,00
0,00
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
8.567.957,14
0,00
0,00
8.567.957,14
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 12.689.121,86
0,00 12.689.121,86
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
7.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
TOTAL
227.218.000,00 18.961.949,98
0,00 246.179.949,98
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.612.502,21 5.776.510,66
0,00 84.389.012,87
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
89.417.484,55 1.818.938,85
0,00 91.236.423,40
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.559.000,00 -1.397.085,67
0,00
4.161.914,33
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
14.778.056,10 1.293.074,75
0,00 16.071.130,85
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.753.129,70 10.932.789,76
-146.520,03
146.520,03 20.685.919,46
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.510.000,00
537.721,63
0,00
7.047.721,63
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
5.014.827,44
0,00
0,00
5.014.827,44
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
17.273.000,00
0,00
0,00 17.273.000,00
TOTAL
227.218.000,00 18.961.949,98
0,00 246.179.949,98
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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).

DICTAMEN 7.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 15 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2015
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 42 I 43/2015, EN LA MODALITAT DE BAIXA
PER ANUL·LACIÓ/CRÈDITS EXTRAORDINARI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i
amb 13 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i del representant d’EUiA,
Sr. Alfons Salmerón Muñoz; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de desembre de 2014.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari
d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 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 7.2b) de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2015,
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, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
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PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 15 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent als expedients 42 i 43/2015 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit Extraordinari (629.154,06 euros) d’acord amb
el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
76.680.423,60
2.965.825,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00
227.218.000,00
INICIAL
78.612.502,21
89.417.484,55
5.559.000,00
14.778.056,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00
227.218.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.272.828,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
12.689.121,86
0,00
0,00
0,00
19.461.949,98
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.776.510,66
0,00
1.818.938,85
0,00
-1.397.085,67
0,00
1.293.074,75
0,00
0,00
0,00
11.432.789,76
-629.154,06
629.154,06
537.721,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.461.949,98
0,00

DEFINITIU
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
82.953.251,72
2.965.825,00
0,00
9.067.957,14
12.689.121,86
7.000.000,00
246.679.949,98
DEFINITIU
84.389.012,87
91.236.423,40
4.161.914,33
16.071.130,85
300.000,00
21.185.919,46
7.047.721,63
5.014.827,44
17.273.000,00
246.679.949,98

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).

DICTAMEN 8.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 16 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2015
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 54/2015, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER
ANUL·LACIÓ/CRÈDITS EXTRAORDINARI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i
amb 13 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
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Pérez; dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i del representant d’EUiA,
Sr. Alfons Salmerón Muñoz; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de desembre de 2014.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari
d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 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 7.2b) de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2015,
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, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 16 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent a l’expedient 54/2015 en la modalitat
de Baixa per anul·lació/Crèdit Extraordinari (50.319,60 euros) d’acord amb el detall
que figura a l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
76.680.423,60
2.965.825,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00
227.218.000,00
INICIAL
78.612.502,21
89.417.484,55
5.559.000,00
14.778.056,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00
227.218.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.272.828,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
12.689.121,86
0,00
0,00
0,00
19.461.949,98
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.776.510,66
0,00
1.818.938,85
0,00
-1.397.085,67
0,00
1.293.074,75
0,00
0,00
0,00
11.432.789,76
-50.319,60
50.319,60
537.721,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.461.949,98
0,00

DEFINITIU
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
82.953.251,72
2.965.825,00
0,00
9.067.957,14
12.689.121,86
7.000.000,00
246.679.949,98
DEFINITIU
84.389.012,87
91.236.423,40
4.161.914,33
16.071.130,85
300.000,00
21.185.919,46
7.047.721,63
5.014.827,44
17.273.000,00
246.679.949,98
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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).

DICTAMEN 9.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIO DE LA
TINENÇA D’ALCALDIA D’HISENDA I RECURSOS GENERALS NÚMERO
1417/2015, DE 23 DE FEBRER, PER LA QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2014.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que per Resolució de la Tinent d' Alcalde d’Hisenda i Recursos Generals
número 1417/2015, de 23 de febrer, es va aprovar la liquidació del pressupost
d’aquest Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2014.
ATÈS que l’ esmentada Resolució va adoptar-se complimentant i en compliment dels
articles 191.2 i 191.3 del Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), i en aplicació de l' article 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril,
així com el previst en les Regles 345 a 354, ambdues incloses, de la Instrucción de
Contabilidad para la Administración Local aprovada per Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 17/07/1990 y Regla 34 de la Instrucción de Contabilidad
per a la Central Comptable d' aquesta Administració aprovada pel Plenari amb data
04/11/2003,amb les modificacions establertes per la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 2004, per la que s’aprova la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local.
ATÈS que de conformitat amb l' article 212.2 del TRLRHL, en relació a la Regla
408,de la Instrucció de Comptabilitat per l’ Administració Local,la Intervenció General
d' aquesta Administració té l' obligació de formar el Compte General abans del dia 1
de juny, amb els requisits que preveuen les Regles 97 a 104, ambdues incloses ,de
la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local de 23 de novembre de 2004,i a
la que s' haurà d' acompanyar les memòries i els estats integrats i consolidats així
com la documentació complementària que es determina a l' article 211 del TRLRHL, i
Regles 98 a 101,ambdues incloses de la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local.
ATÈS que aquesta documentació s’elabora per la Intervenció General d'aquesta
Administració i que és comprensiva de la documentació que preveu l'article 209 del
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TRLRHL, i de les que conté les Regles esmentades en els paràgrafs anteriors.
VIST l’informe emès per la Intervenció General d' aquest Ajuntament respecte a la
liquidació del Pressupost de l’exercici 2014.
VIST l' article 193.4 del TRLRHL, la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril i el RDL
1463/2007, de 2 de novembre, pel que es refereix a la liquidació del Pressupost de l'
Ajuntament.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia.
ACORDA:
PRIMER. DONAR-SE PER ASSABENTAT del contingut de la Resolució d'aquesta
Tinença d'Alcaldia número 1417/2015, de 23 de febrer, per la que s’aprovava la
liquidació del pressupost d’aquest Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2014.
SEGON. CONVOCAR a la Comissió Especial de Comptes, a la qual s’ha de remetre
el Compte General d’aquest Ajuntament abans de l’1 de juny per al seu informe, en
aplicació d' allò que disposa l' article 212.2 del TRLRHL.
TERCER. A L'ESMENTAT COMPTE GENERAL, s' hauran d'acompanyar els estats i
comptes a què es refereix l' article 209 del TRLRHL, desenvolupats a les Regles 413
a 435, ambdues incloses, de la Instrucción de Contabilidad para la Administración
Local aprovada per Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de data
17/07/1990, amb les modificacions de la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local, de 23/11/2004 i s' haurà d' acompanyar de les memòries i els
estats integrats consolidats, continguts a l' article 211 del TRLRHL i Regles 98 a 101,
ambdues incloses, de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad.
QUART. TRASLLADAR els presents acords, per mitjans telemàtics, a la Presidenta
de la Comissió Especial de Comptes per al seu coneixement i a la Secretaria i
Intervenció General per a la seva complimentació i efectes subsegüents.

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:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Explicaré breuement el dictamen número 10, en el sentit que avui
tenim l’alegria de poder presentar en aquest Ple el Projecte Educatiu Marc de les
escoles bressol de l'Hospitalet, que té com objectiu compartir criteris, valors i
objectius educatius, que acompanyin a les famílies i donin suport a la seva funció
educadora. Aquest projecte ha estat fruit d’un procés participatiu durant cinc mesos,
en els quals ha participat la comunitat educativa de les escoles bressol finançades
amb fons públics, mares, pares, AMPAS, educadores, equips docents, directores i
altres agents de la ciutat que treballen per a la petita infància, serveis socials,
equipaments de salut, biblioteques, escoles de primària, fins a 170 aportacions ha
tingut el document. I finalment aquest document inclou alguna diagnosis dels entorns
socials i culturals, els principis rectors, el caràcter propi i els tres distintius, a més dels
objectius educatius i els criteris generals d’atenció a la família, per tant, és un text que
significa un pla educatiu marc que cadascuna de les bressol, evidentment, l’haurà de
singularitzar a la realitat del seu barri.
És un document important, perquè l’etapa 0-3, 0-6 en general, però a la 0-3
coincideixen tots els pedagogs que és l’etapa més important en l’educació d’un infant,
és l’etapa en la qual es socialitza, desenvolupa totes les capacitats i competències
que l’ajudaran a una evolució escolar més positiva més endavant, per tant, és la
principal etapa educativa. I també és un document que ajuda a la família, parteix com
a base que la família és la responsable de l’educació i la criança dels seus fills. Per
tant, en el procés han participat totes les escoles bressol municipals i les cinc escoles
bressol subvencionades per l’ajuntament, onze bressol, i en tot cas, entenem que
com a ciutat avancem en aquest projecte educatiu marc, que ens dóna precisament
un document que cada bressol, doncs haurà de singularitzar en el seu barri.
Votem favorablement, òbviament, aquest dictamen i també a la resta de dictàmens de
la Comissió.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies, ens donem per assabentats del 10 i votem favorablement a la resta.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Ens donem per assabentats del punt número 10 i votem favorablement a la resta.

SRA. ALCALDESSA
Per part de Convergència i Unió.

SRA. CLAR
Sí, perdó, ens donem per assabentats del punt número 10 i votarem favorablement a
la resta.

SRA. ALCALDESSA
Per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, també el mateix, assabentats del 10 i a favor de la resta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Abans de passar a la segona part del Ple, hi ha una urgència, Sra.
Secretària, si vol fer lectura.

SERVEIS A LES PERSONES

DICTAMEN 10.PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ
DEL TINENT D’ALCALDIA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
NÚM.1403/2015, DE 19 DE FEBRER, D’APROVACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU
MARC DEL PRIMER CICLE DE L’EDUCACIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL DE
L’HOSPITALET.
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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:

ATÈS que l’evolució normativa, bé de lleis orgàniques o d’igual rang de caràcter
general, com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, bé específiques del sector
de l’Educació –estatals o autonòmiques -, o de l’àmbit de l’administració local, en
referir-se a les competències locals respecte al primer cicle de l’educació infantil (de
zero a tres anys), han mantingut la possibilitat que tant l’Estat com les Comunitats
Autònomes puguin delegar (segons com determinin les lleis) en els ens locals,
aspectes relatius, entre d’altres, a la gestió, en el seu terme municipal, de centres
públics que imparteixin el primer cicle de l’educació infantil.
ATÈS que la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en el seu capítol IV, a
l’article 8, en referir-se a la cooperació entre Administracions educatives, l’apartat 3
de l’esmentat article estableix que “Les Comunitats Autònomes podran convenir la
delegació de competències de gestió de determinats serveis educatius en els
municipis o agrupacions de municipis que es configurin a l’efecte, a fi de propiciar una
major eficàcia, coordinació i control social en e l’ús dels recursos.” La Llei Orgànica
8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, consolida l’article
abans esmentat en no modificar-lo.
ATÈS que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, a l’apartat 2 de l’article 84,
sobre competències locals, es determina que “Els governs locals de Catalunya tenen
en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en els termes que
determinin les lleis: ...g) “La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil”.
VIST que la Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació, en l’article 159, sobre
competències dels ens locals (apartat 4) estableix que “A petició dels ens locals, i
d’acord amb la programació educativa, es poden delegar competències per a crear,
organitzar i gestionar centres públics que imparteixin el primer cicle d’educació
infantil, ensenyaments artístics o educació d’adults”. I en la disposició addicional vinti-dosena (relatiu als convenis per a l’educació infantil), s’especifica que “Els convenis
entre el Departament i els ens locals per a l’educació infantil han de vetllar perquè
restin garantides les condicions bàsiques de qualitat que garanteixin la prestació
d’aquest servei”.
ATÈS que a l’empara del marc normatiu abans citat, així com de la Llei 5/2004, de 9
de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, l’Ajuntament de l’Hospitalet va iniciar
un procés de creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i de
construcció de centres educatius per a aquest cicle (escoles bressol) de titularitat
municipal, refermat amb la signatura d’un conveni singular entre la Conselleria
d’Educació i l’Ajuntament de l’Hospitalet, el 28 de setembre de 2006. En aquest
procés, va establir el Servei de la Xarxa Municipal d’Escoles Bressol i el Reglament
que regula el seu funcionament, aprovat pel Ple municipal en sessió de data 19 de
febrer de 2009.

…/…

27

VIST que el Pla Estratègic de l’Hospitalet, L’H On, de 2013, atorga un paper rellevant
a l’educació, ja que considera aquesta “com a element clau de la cohesió social,
generadora d’igualtat d’oportunitats i de sortida de la crisi actual.”. “Entenent la
diversitat com una oportunitat i facilitant la relació i el contacte entre les diverses
cultures que conviuen a la ciutat.”, tot impulsant “el treball de les AMPA com a
garants i col·laboradores de la qualitat de l’educació dels centres” i enfortint “el seu
teixit associatiu a través del treball en xarxa en els diversos territoris”.
VIST que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària, celebrada el dia 14 de febrer de 2009,
va aprovar inicialment el Reglament de funcionament de la Xarxa Municipal d’Escoles
Bressol, que va entrar en vigor el dia 26 de setembre de 2009, que en el seu apartat
3.1., estableix: “l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat dotarà la xarxa municipal
d’escoles bressol d’un Projecte educatiu marc que es fonamenti en una visió
educativa global, plural i integradora i que respongui a la realitat del entorn social i
cultural de la ciutat.” I que ”Respectant aquest projecte marc, cada escola bressol
confeccionarà el seu projecte educatiu, adequat específicament a la realitat del seu
entorn”.
VIST el Pla d’Actuació Municipal 2012-2015, el qual conté les principals mesures a
desenvolupar durant el període esmentat, fixa diferents objectius prioritaris per a
l’àmbit educatiu i, concretament, pel que fa a les escoles bressol:
“Col·laborar amb les escoles bressol d’iniciativa social que escolaritzen infants de 0 a
3 anys amb criteris públics, mitjançant la signatura dels convenis de col·laboració
econòmica i de cessió de nous locals.
- Elaborar el Projecte Educatiu de la Xarxa Municipal d'Escoles Bressol amb els
principis pedagògics i organitzatius que han de regir els projectes educatius de cada
una de les escoles bressol municipals que formen la xarxa.
- Gestionar el procés de preinscripció i admissió d’alumnes, en el marc de la
normativa de la Generalitat, dels centres educatius de 0-3 sufragats amb fons
públics.”
ATÈS que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a més a més d’ostentar la
titularitat de les escoles bressol municipals, col·labora amb escoles bressol d’iniciativa
social que escolaritzen infants de 0 a 3 anys amb criteris públics, mitjançant la
signatura dels convenis de col·laboració econòmica i de cessió de nous locals.
ATÈS que a més de les escoles bressol citades i sostingudes amb fons públics, hi ha
a la ciutat altres llars d’infants públiques, de titularitat del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el conjunt de les quals participen de
forma comuna en actuacions de ciutat relatives al primer cicle de l’educació infantil,
com per exemple el procés de preinscripció i matrícula.
VIST que la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, contempla en l’article 91.2. que
per a l’elaboració dels projectes educatius de cada centre, “es tindrà en compte, si
n’hi ha, els projectes educatius territorials”.
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ATÈS que el Consell Educatiu de L’Hospitalet, el 19 de novembre de 2013, va
acordar la creació d’un grup de treball d’Escoles Bressol Municipals, destacant, com a
objectius principals, el següents:
a) Fomentar un espai de debat educatiu del primer cicle d’educació infantil, per tal
d’elaborar propostes pedagògiques, dins del marc del Consell Educatiu de
L’Hospitalet.
b) Potenciar el coneixement i l’intercanvi d’experiències per tal d’enriquir la relació
entre les diferents escoles que formen part de la Xarxa Municipal d’Escoles Bressol
c) Vetllar per la qualitat de les escoles bressol municipals de la ciutat tenint en compte
diferents criteris que afavoreixin la pràctica educativa dins de l’entorn dels centres.
I, de forma específica, “treballar sobre una proposta de Projecte Educatiu de Xarxa
per tal de donar resposta a l’encàrrec del Consell Educatiu de L’Hospitalet abans de
la finalització del mandat.”
VIST que el Tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Serveis a les Persones, per
Resolució 1403, de 19 de febrer de 2015, va aprovar el Projecte Educatiu marc del
primer cicle d’educació infantil de L’Hospitalet de Llobregat.
VIST l’informe del cap de Secció d’Escoles Municipals, relatiu a la necessitat de
donar compte al Ple del Projecte aprovat.
VIST l’informe de l’Assessora Jurídica.
ATÈS que l’Article 123.1.a) atribueix al Ple el control i la fiscalització dels òrgans de
govern.
El Ple a proposta del Tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Serveis a les Persones i
amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les Persones,
ACORDA:
PRIMER.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la Resolució del Tinent d’alcaldia,
titular de l’Àrea de Serveis a les Persones, núm. 1403, de 19 de febrer de 2015,
d’aprovació del Projecte Educatiu Marc del primer cicle d’educació infantil, que
imparteixen les Escoles Bressol de L’Hospitalet de Llobregat, del tenor literal següent:
ÍNDEX GENERAL
PRESENTACIÓ
0. JUSTIFICACIÓ
1. PREÀMBUL
1.1. Visió
1.2. Missió
1.2.1. Educar els infants
1.2.2. Suport i acompanyament a les famílies
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1.2.3. Cohesió social en el barri
2. DIAGNOSI DE L’ENTORN SOCIAL I CULTURAL DE LA CIUTAT
3. PRINCIPIS RECTORS, CARÀCTER PROPI I TRETS DISTINTIUS DELS
CENTRES
3.1. Principis rectors
- Català
- Inclusiu i integrador
- Laic i aconfessional
-Respecte a la pluralitat i la diversitat
3.2. Caràcter Propi
- Criteris de gestió públics
- Democràtic
- Arrelat al seu entorn
- Compensador de desigualtats
- Connectat en xarxa
- Respectuós amb el medi ambient i la natura
- Coeducador
3.3. Trets distintius dels centres
- Qualitat pedagògica, excel·lència educativa i equitat
- Direcció responsable i amb lideratge
- Equip docent dedicat, professional i estable
- Avaluació i rendiment de comptes acurat i transparent
- Participatius
- Oberts i accessibles
- Que garanteixi la comunicació diària amb les famílies
- Una gestió eficaç i eficient dels recursos. Sostenibles
4. OBJECTIUS EDUCATIUS
4.1. Envers els infants
4.2. Envers les famílies
5. CRITERIS GENERALS D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
5.1. La carta de compromís educatiu
6. CRITERIS GENERALS DE QUALITAT DE SERVEI
6.1. Instal·lacions i infraestructura
6.2. Alimentació, salut i descans
6.3. Organitzatius
6.4. D’atenció a les famílies
6.5. Pedagògics
6.6. De recursos humans
6.7. Al 0-3, comunicació 3.0
7. EL TREBALL EN XARXA EN ELS BARRIS I EL MUNICIPI
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8. AVALUACIÓ del PROJECTE EDUCATIU MARC
PRESENTACIÓ
La tradició educativa i social de la ciutat, de la qual destaca la col·laboració de
l’Ajuntament, amb més de 35 anys donant suport a les escoles bressol privades
subvencionades, juntament amb l’aposta decidida pel Govern municipal per l’impuls i
la creació de places públiques –sobre tot en l’última dècada- d’educació infantil 0-3
anys, han contribuït a configurar l’oferta educativa actual de places escolars
sostingudes amb fons públics que existeix en el conjunt de la ciutat.
Així, trobem una oferta educativa de 0-3 anys configurada per sis escoles bressol
municipals, tres llar d’infants de titularitat del Departament d’Ensenyament i cinc llars
d’infants sense afany de lucre subvencionades per l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Cada escola ha elaborat el seu projecte educatiu, en el qual s’expliciten els objectius
generals i l’activitat general del centre, tot impulsant la col·laboració entre els diversos
sectors de la comunitat educativa i la relació entre el centre i l’entorn social, amb la
finalitat principal que els infants assoleixin les competències bàsiques, extreguin el
màxim aprofitament educatiu i es desenvolupin, en aquest cicle, plenament com a
persona.
Però, més enllà del projecte educatiu de cada centre, la voluntat del govern municipal
ha estat la d’impulsar i promoure un Projecte Educatiu Marc per al primer cicle de
l’Educació Infantil que serveixi com a referència de model educatiu del municipi pel
que fa a l’oferta educativa sostinguda amb fons públics adreçada als infants de 0-3
anys i llurs famílies.
El Projecte Educatiu Marc pretén assolir un doble objectiu. D’una banda, vol ser un
document d’orientació i de referència respecte als principis rectors, valors, criteris
educatius i de qualitat de servei que, conceptualment, descriuen el model educatiu 03 anys abans citat per al conjunt de l’oferta educativa, sostinguda amb fons públics,
del primer cicle de l’educació infantil de la ciutat. És a dir, té un caràcter inclusiu i
afavoreix que les llar d’infants subvencionades i les de titularitat del Departament
d’Ensenyament puguin adherir-se i utilitzar com a referent aquests principis rectors,
valors, criteris educatius i de qualitat citats. És per això, que en el procés participatiu
previst per a l’elaboració del present projecte educatiu marc, s’ha convidat a participar
activament als agents educatius que conformen els dos tipus de centres citats, als
quals s’agraeix l’esforç realitzat i les seves valuoses aportacions.
I d’una altra banda, l’altre gran objectiu és, com a document marc, ser el principal
referent de les escoles bressol que configuren la Xarxa Municipal d’Escoles Bressol
de l’Hospitalet, a l’hora de prestar el seu servei públic i, per tant, d’elaborar o revisar
els seus respectius projectes educatius de centre i la resta de principals documents
que regeixen el funcionament general dels mateixos.
Tot això, sense detriment de la normativa aplicable vigent, estatal, autonòmica i local
que incideix en el funcionament de les escoles bressol i llar d’infants,
independentment de qui sigui el seu titular i que també s’ha tingut en compte en
l’elaboració del present document.
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L’Ajuntament, amb fermesa i fort lideratge local impulsa i promou l’educació infantil 03 a la ciutat. Aquest lideratge, no obstant, s’entén com a facilitador de les condicions i
dels recursos necessaris per a que el conjunt de la comunitat educativa local
(centres, educadors i educadores, AMPA, pares i mares d’alumnes) i altres agents
educatius del territori que treballen en xarxa (tant al 0-3 com la totalitat de l’educació
infantil, el 0-6) aportin el seu coneixement i bagatge per a enriquir, enfortir i conferir
de major coherència el document marc que presentem. A tots aquests agents, els
donem les gràcies per la seva participació en l’elaboració del present document.
0. JUSTIFICACIÓ
En els primers anys del segle XXI, l’oferta de places escolars de zero a tres anys, tant
públiques (Generalitat de Catalunya) com privades subvencionades (per l’Ajuntament
de l’Hospitalet), era insuficient i no cobria totes les necessitats del municipi. Aquesta
situació no era exclusiva de la ciutat i el dèficit de places escolars, sobretot públiques,
s’estenia al conjunt de Catalunya. La comunitat educativa catalana, especialment
conscient de la rellevància de l’educació al 0-3 en la formació de la personalitat de
l’infant (acceptada pels experts i la comunitat científica), va promoure una iniciativa
legislativa popular per tal de crear trenta mil noves places públiques. Finalment, la
iniciativa legislativa va esdevenir llei del Parlament de Catalunya, aprovant la Llei de
llars d’infants de qualitat, l’any 2004, per a la creació d’aquestes places en
col·laboració amb els ajuntaments. En aquest context, el govern municipal,
coneixedor de la importància de l’educació en aquesta etapa, va incorporar en el seu
full de ruta la creació de places públiques de zero a tres anys, tot mantenint la
col·laboració i el suport amb els centres privats subvencionats sense afany de lucre.
Així, la construcció i posada en servei de l’escola bressol municipal La Casa dels
Arbres, l’any 2004, va ser l’embrió per a la creació de la xarxa d’escoles bressol, de
titularitat municipal, que actualment compta amb sis centres, distribuïts en els
diferents districtes de la ciutat (Sant Josep, Centre i Sant Feliu; Collblanc i La
Torrassa; Santa Eulàlia; La Florida i Les Planes; Pubilla Cases i Can Serra; El Gornal
i Bellvitge).
Paral·lelament a la construcció de les noves escoles bressol municipals i la seva
posada en funcionament, s’anava configurant quina visió i missió de servei havien
d’oferir als infants i les seves famílies, quins eren els seus principis rectors, trets
d’identitat, criteris de qualitat en la prestació del servei, etc (tot i aplicant els requisits i
la normativa vigent en matèria educativa), de manera que, l’any 2009, el Ple
municipal aprovà definitivament la creació de la Xarxa Municipal d’Escoles Bressol i el
seu Reglament de funcionament. Dins el seu apartat 3.1. (servei d’escolarització), el
reglament de la Xarxa estableix, pel que fa al projecte educatiu, que “l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat dotarà la xarxa municipal d’escoles bressol d’un Projecte
educatiu marc que es fonamenti en una visió educativa global, plural i integradora i
que respongui a la realitat del entorn social i cultural de la ciutat. Respectant aquest
projecte marc, cada escola bressol confeccionarà el seu projecte educatiu, adequat
específicament a la realitat del seu entorn.”
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Tanmateix, el Pla d’Actuació Municipal (PAM) que conté les principals mesures a
desenvolupar durant el període 2012-2015, fixa un objectiu prioritari per a l’àmbit
educatiu:
“Avançar vers una ciutat educadora desenvolupant el Projecte Educatiu de Ciutat
com a eina de cohesió social i igualtat d’oportunitats. Promoure l'èxit educatiu en el
marc d'un model d'escola inclusiva, fent que l'alumnat sigui el protagonista del seu
procés formatiu a través del compromís personal i social amb l'entorn i promovent la
participació i la implicació de les famílies en l’educació.”
I, concretament, pel que fa a les escoles bressol:
“...Consolidar la Xarxa municipal d'escoles bressol
- Fer sostenible la xarxa municipal d’escoles bressol per a respondre a les
necessitats dels infants i de les seves famílies.
- Col·laborar amb les escoles bressol subvencionades sense afany de lucre que
escolaritzen infants de 0 a 3 anys amb criteris públics, mitjançant la signatura dels
convenis de col·laboració econòmica i de cessió de nous locals....
- Elaborar el Projecte Educatiu de la Xarxa Municipal d'Escoles Bressol amb els
principis pedagògics i organitzatius que han de regir els projectes educatius de cada
una de les escoles bressol municipals que formen la xarxa.
- Gestionar el procés de preinscripció i admissió d’alumnes, en el marc de la
normativa de la Generalitat, dels centres educatius de 0-3 sufragats amb fons
públics.”
L’Ajuntament de l’Hospitalet, com a titular del Servei de la Xarxa municipal d’escoles
bressol i d’acord amb la normativa vigent citada en l’esmentat reglament per a exercir
activitats complementàries en l’àmbit educatiu relatives a l’educació infantil, pot, i així
ho preveu en el PAM, dotar la Xarxa d’un projecte educatiu marc.
No obstant això, la voluntat és anar més enllà amb l’elaboració del Projecte Educatiu
Marc, perseguint un doble objectiu. D’una banda, vol ser un document d’orientació i
de referència respecte als principis rectors, valors, criteris educatius i de qualitat de
les escoles que, conceptualment, descriuen el model educatiu 0-3 anys abans citat
per al conjunt de l’oferta educativa, sostinguda amb fons públics, del primer cicle de
l’educació infantil de la ciutat.
És a dir, té un caràcter inclusiu i afavoreix que les llar d’infants subvencionades i les
llar d’infants de titularitat del Departament d’Ensenyament puguin adherir-se al
projecte educatiu marc i utilitzar com a referent aquests principis rectors, valors,
criteris educatius i de qualitat citats. És per això, que en el procés participatiu previst
per a l’elaboració del present document, s’ha convidat a participar activament als
agents educatius que conformen els dos tipus de centres citats, als quals s’agraeix
l’esforç realitzat i les seves valuoses aportacions, fruit dels seus sòlids Projectes
Educatius.
I d’una altra banda, l’altre gran objectiu del és, com a document marc, ser el principal
referent de les escoles bressol que configuren la Xarxa Municipal d’escoles Bressol
de l’Hospitalet, a l’hora de prestar el seu servei públic i d’elaborar o revisar els seus
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respectius projectes educatius de centre i la resta de principals documents que
regeixen el funcionament general dels mateixos.
Perquè l’elaboració d’un projecte educatiu marc, per a l’educació infantil de 0 a 3
anys, que vagi més enllà de les Escoles de la Xarxa municipal?
La Unicef (Fons Internacional de les Nacions Unides per a l’Ajuda Urgent als Infants)
proclama que “les decisions que es prenen i les activitats que es realitzen en nom
dels infants durant aquest període fonamental influeixen no solament en la manera
com els infants es desenvolupen sinó també en la manera com els països
progressen”. Aquesta frase, aplicada a l’àmbit local, permetria substituir la paraula
“països”, per la paraula “ciutats”, de manera que, a nivell local, el govern municipal
pretén promoure decisions per al conjunt d’infants de la ciutat que accedeixen a
l’oferta pública i sufragada amb fons públics, mitjançant un model educatiu 0-3
inclusiu. Aquest model respecta la pluralitat i la diversitat dels infants i de les seves
famílies, atén les seves necessitats individuals i contribueix a la cohesió social, en un
marc d’igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació, amb l’objectiu últim d’afavorir
l’èxit escolar de l’alumnat, car, l’èxit escolar, esdevé, en el futur, l’èxit social i de
progrés de la ciutat.
En aquesta línia, el primer cicle de l’educació infantil és una etapa fonamental que
esdevé, a nivell educatiu, un factor clau en la millora del rendiment escolar en els
ensenyaments posteriors. Això és, els infants que comencen la seva escolarització
més aviat, especialment abans dels tres anys, obtenen millors resultats, tant a
primària (Gutiérrez-Domènech, M, 2009)* com a secundària (Ferrer, F, 2006)**. Però,
el més rellevant en el 0-3 és que, seguint els principis que defensa Tonucci, la
principal finalitat és que els infants siguin feliços, en un marc escolar en el que
“l’escola reconegui les competències dels nens, ja que les desenvolupen des del
mateix moment en què neixen”.
Els projectes educatius de centre desenvolupen el caràcter propi de cada un d’ells, el
qual és definit per la titularitat. El “caràcter propi” ha de respectar els principis rectors
del sistema educatiu i, pel que fa als centres de titularitat pública, aquest està definit a
l’article 93 de la Llei 12/2009, d’educació: “Les administracions han de garantir que
els centres públics dels quals són titulars siguin referent de qualitat educativa i
d’assoliment dels objectius d’excel·lència i d’equitat que aquesta llei determina.” Per a
l’elaboració dels projectes educatius de cada centre, la citada llei estableix, també
que “es tindrà en compte, si n’hi ha, els projectes educatius territorials” (article 91.2.).
Cal una referència explícita al Pla Estratègic de l’Hospitalet, l’H On, que considera
“...l’educació com a element clau de la cohesió social, generadora d’igualtat
d’oportunitats i de sortida de la crisi actual.”...“Entenent la diversitat com una
oportunitat i facilitant la relació i el contacte entre les diverses cultures que conviuen a
la ciutat....”, tot impulsant “...el treball de les AMPA com a garants i col·laboradores de
la qualitat de l’educació dels centres...” i enfortint “...el seu teixit associatiu a través
del treball en xarxa en els diversos territoris.”
Finalment, el projecte educatiu marc per al 0-3 s’insereix en el Projecte Educatiu de
Ciutat, i comparteix els principis generals de la Carta de Ciutats Educadores.
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Així doncs, i de forma resumida, les raons que justifiquen i sustenten la voluntat de
l’elaboració del Projecte Educatiu Marc de les Escoles Bressol de L’Hospitalet són,
principalment, de dos tipus:
- Normatives i de planificació: reglament de la Xarxa municipal d’EB; pla d’actuació
municipal 2012-2015; llei d’educació i altra normativa educativa vigent.
- Estratègiques i de model educatiu en el tram 0-3 anys per a la ciutat de l’Hospitalet:
escolarització abans dels tres anys i contribució a l’èxit escolar futur ; suport i
acompanyament a les famílies i a les AMPA, enfortint el treball en xarxa en els
territoris; atenció i serveis de qualitat de les escoles sostingudes amb fons públics;
afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació i la cohesió social en els
barris, tot respectant el caràcter propi i els trets d’identitat de cada un dels centres.
* GUTIÉRREZ-DOMÈNECH, M (2009): Factors determinants del rendiment educatiu:
el cas de Catalunya. Documents d’economia “La Caixa”, núm. 15.
** FERRER, F (2006), citat per la Sindicatura de Greuges en el seu informe
l’escolarització de 0 a 3 anys a Catalunya. Informe extraordinari 2007.
Tota l’oferta pública (de titularitat municipal i de titularitat del Departament
d’Ensenyament), juntament amb les escoles bressol l subvencionades per ambdues
administracions, i que ocupen espais públics configuren actualment l’oferta de places
escolars de 0 a 3 anys sostingudes amb fons públiques a l’Hospitalet. La seva
distribució actual a la ciutat és la següent (sens detriment que pugui evolucionar en el
futur) :
1. PREÀMBUL
El Projecte Educatiu Marc de les escoles bressol de l’Hospitalet és el document
d’orientació i referència per a les escoles bressol i llars d’infants públiques i sense
afany de lucre sostingudes amb fons públiques que defineix el model educatiu de la
ciutat adreçat als infants de 0 a 3 anys i llurs famílies.
Per a definir el model educatiu 0-3 a la ciutat, el Projecte Educatiu Marc estableix els
principis rectors, valors, criteris educatius i de qualitat de servei que orienten
l’elaboració i o revisió dels projectes educatius de cada centre, els qual l’utilitzen com
a referent, sense detriment de la normativa estatal, autonòmica i local aplicable, tant
en matèria educativa com per a la prestació del servei, tot respectant les atribucions
que legalment ostenten les diferents titularitats que conformen l’oferta educativa de 0
a 3 anys sostinguda amb fons públics en el municipi.
1.1. Visió
Construir un model educatiu 0-3 inclusiu i integrador, que respecta la pluralitat i la
diversitat dels infants i de les seves famílies, que atén les seves necessitats
individuals i contribueix a la cohesió social, en un marc d’igualtat d’oportunitats, per
afavorir l’èxit escolar futur de l’alumnat i, per extensió, de progrés de la ciutat. Tot això
impulsant la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa, la
relació entre el centre i l’entorn social i el treball en xarxa, amb la finalitat principal que
els infants assoleixin les competències bàsiques, n’extreguin el màxim aprofitament
educatiu i es desenvolupin, en aquest cicle, plenament com a persona. El model 0-3
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ha de ser un referent a la ciutat de qualitat educativa i d’assoliment dels objectius
d’excel·lència i d’equitat.
1.2. Missió
El model educatiu se sustenta sobre quatre elements fonamentals: els infants, les
famílies, els professionals i el barri. Amb això, la seva missió se centra en quatre
actuacions clau: educar els infants, donar suport i acompanyament a les famílies,
garantir la qualitat pedagògica i contribuir a la cohesió social en els barris.
1.2.1. Educar els infants
Partint de la idea que l’infant és una persona competent, aquest esdevé protagonista
actiu de l’acció educativa i mostra curiositat i desig d’aprendre sobre tot el que el seu
entorn li proporciona.
L’infant construeix el seu aprenentatge a partir de la interacció amb el medi que
l’envolta: la família, les situacions viscudes amb altres infants i els objectes que
manipula, entre d’altres. Amb un entorn adequat i uns professionals formats,
esdevindrà més capaç, ric en capacitats, valors i afectes. Per desenvolupar tot aquest
potencial, els infants necessiten un entorn ric en propostes, un temps per a dur a
terme els seus processos, uns adults que creguin en ells i els acompanyin en el seu
creixement i desenvolupament, uns companys que els recolzin, un entorn cultural que
els doti d’identitat i, també, que respecti les cultures d’origen de tots els seus
membres. Totes aquestes possibilitats es donen a les escoles bressol.
Tot el personal de l’escola contribueix al desenvolupament de les seves aptituds i a
gaudir plenament del dia a dia a l’escola, en un entorn i un ambient on l'adult
estableix els lligams afectius òptims que els proporciona seguretat i confiança i que
afavoreix aquest desenvolupament.
1.2.2. Suport i acompanyament a les famílies
La família és la principal responsable de l’educació de llurs fills i filles. A les escoles
bressol, la funció educativa de les quals és complementària a la de la família, també
se’ls acompanya i es reflexiona conjuntament respecte als aspectes evolutius més
rellevants: atenció i cura de l’infant, higiene, alimentació, dormir i d'altres qüestions
relacionades amb el desenvolupament físic, psicològic, afectiu i social dels infants.
La relació i la comunicació diària amb les famílies és una de les prioritats dels
centres. El contacte diari, a través de l’agenda, la informació verbal en els moments
d’entrada i sortida, les trobades amb l’educador o educadora, la comunicació directa i
per mitjans com els electrònics fomenten que famílies i escola formin part d’un
projecte comú, que afavoreix a tots però sobretot als infants.
Els centres han de promoure la creació i la participació de les AMPA o AFA, dels
grups de famílies o les comissions de treball, potenciant la seva participació en el
centre, tant en la gestió a través del consell escolar com en la tasca educativa dins
l’escola. Les associacions de mares i pares d’alumnes, els grups de famílies o les
comissions de treball també participen en l’organització d’activitats per compartir la
criança i l’educació entre elles i en les activitats globals del centre com festes
populars, xerrades formatives o sortides amb les famílies.
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1.2.3. Cohesió social en el barri
La funció de l’escola bressol o llar d’infants és principalment educativa, però també
comporta una funció social molt important:
- Afavoreix la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació.
Paràgraf suprimit
-És un servei de proximitat, de barri.
-Contribueix a la conciliació laboral i familiar.
Tot i així, considerem que encara cal avançar en la responsabilitat social de les
empreses per afavorir la conciliació.
-Afavoreix la incorporació de la dona al món laboral.
No obstant això, cal desfer l’etiqueta social atribuïda a la mare sobre el rol de
l’educació, atenció i cura dels fills, i començar a introduir una funció més acord amb
els rols parentals emergents, de manera que podríem dir que, com a funció, l’escola
bressol afavoreix l’empleabilitat tant del pare com de la mare.
-Després de la família, l’escola és un dels primers espais de socialització dels infants.
Aquests van incorporant progressivament els models i valors culturals i van adquirint
les habilitats socials bàsiques per a desenvolupar-se com a membre de la societat.
-Per a moltes famílies nouvingudes, és un dels primers motors d’inclusió a la vida
social i comunitària, i un factor facilitador de les relacions entre famílies, clau per
afavorir la cohesió social.
El Projecte Educatiu Marc de les escoles bressol de L’Hospitalet es fonamenta en
una visió educativa global, plural i integradora, que respon a la realitat de l’entorn
social i cultural de la ciutat. Respectant aquest projecte marc, cada escola bressol
elabora o revisa el seu projecte educatiu, adequat específicament a la realitat del seu
entorn.
2. DIAGNOSI DE L’ENTORN SOCIAL I CULTURAL DE LA CIUTAT
En conjunt, podem considerar que la població de l’Hospitalet és una població jove.
Tant en homes com en dones, la majoria se situen entre els 30 i els 45 anys i, pel que
fa als infants de zero a tres anys, representen, aproximadament, un 5% de la població
total de la ciutat (254.000 habitants).
L’Hospitalet no solament és una ciutat amb un nombre important de població, sinó
que, també, és una ciutat compacta i densa. El conjunt de la ciutat té una densitat de
població de vint mil habitants per km2, sent La Torrassa i Collblanc, la Florida i les
Planes i Can Serra i Pubilla Cases els barris més densos, en el mateix ordre. El
Gornal i Bellvitge són els barris amb menys població i, també, amb menor densitat
d’habitants per km2,, 9.928.
En general, el nivell d’instrucció de la població ha anat evolucionant positivament en
els darrers 20 anys. Mentre les persones sense estudis i sense saber llegir i escriure,
i les que tenen només estudis primaris, ha anat disminuint progressivament al llarg
dels anys i de forma constant (actualment representen aproximadament el 13% de la
població), les persones que tenen estudis primaris i secundaris (que inclouen
formació professional i batxillerat) han anat creixent, situant-se actualment al voltant
del 74% i, les que tenen estudis universitaris, corresponen a un 13% de la població.
Val a dir també, com a tendència, que les persones joves (aproximadament d’una
mitjana de 25 anys d’edat) són les que més nivell d’instrucció han adquirit.
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Tot i que en general hi ha una major consciència i valoració positiva vers l’educació
des del primer any de vida, les polítiques públiques han de continuar apostant
decididament per l’educació com a factor de progrés individual i social.
Si bé hem indicat que el conjunt de nens i nenes d’entre zero i tres anys és d’uns
10.000 a tota la ciutat, la provinença del 35%, l’any 2013, és estrangera, destacant el
continent americà (Amèrica Llatina) respecte a la resta de continents.
En l’actual context de crisi econòmica, en què els índex d’atur són elevats i el grau
d’empleabilitat força reduït, val a dir que el nombre d’usuaris atesos pels serveis
bàsics d’atenció social (persones usuàries comptades tantes vegades com
prestacions els han estat associades), l’any 2013, en els sectors d’intervenció de
família i d’infància han estat 45.000, i més de 4.000 problemàtiques ateses entre els
àmbits familiar i social i àmbit escolar. Dins de les actuacions grupals i comunitàries
de serveis socials, en el marc del programa de suport a les famílies amb infants de 0
a 3 anys s’han atès 241 famílies.
En definitiva, les escoles bressol municipals, així com les llar d’infants públiques i les
privades subvencionades sense afany de lucre, han de tenir en compte, tot i no
pretendre generalitzar, que existeix en diferents barris un context social d’elevada
densitat de població, amb un percentatge important de persones immigrades i en un
context de crisi econòmica que dificulta l’empleabilitat i l’estabilitat laboral, fet que
contribueix a incrementar les intervencions dels serveis bàsics d’atenció social
municipals, així com l’atorgament d’ajuts i beques a famílies amb infants escolaritzats.
A llarg termini, la població de l’Hospitalet, jove i cada cop més formada, amb un nivell
d’instrucció més elevat i més estès, pot contribuir de forma decidida al progrés
individual i social, amb importants beneficis per a la ciutat, sobre tot respecte al seu
capital intel·lectual, fet que implica que, actualment i en el futur, cal continuar amb
polítiques de suport i impuls a l’educació i amb accés amb igualtat de condicions al
conjunt de la ciutadania, des del 0-3 anys i al llarg de tota la vida.
1. Dades estretes de l’Anuari estadístic 2013 de l’Ajuntament de l’Hospitalet i de l’INE:
Censos i rectificacions padronals (nivells d’instrucció 1996-2011).
3. PRINCIPIS RECTORS, CARÀCTER PROPI I TRETS DISTINTIUS DELS
CENTRES
3.1. Principis rectors
Els principis rectors que defineixen el model educatiu 0-3 a l’Hospitalet són:
- Inclusiu i integrador, ja que atén les individualitats específiques dels infants que ho
necessiten i ajuda a compensar les desigualtats.
- Respecte a la pluralitat i la diversitat; reconeix el valor de les diverses cultures
d’origen, potencia el coneixement i el respecte vers els altres i el valor de la
individualitat de cada infant i de la seva família.
- Català. La llengua catalana, entesa com a llengua base d’aprenentatge i vehicular
en totes les activitats i comunicacions, però també com a factor d’integració i cohesió
social d’infants i llurs famílies, atès que, des de la perspectiva de l’ús social del
llenguatge actua, també, com a factor socialitzador i relacional d’aquests.
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- Laic i aconfessional. Respecta les diferents creences però alhora manté al marge
pràctiques doctrinàries. Articula la convivència social sobre l’eix d’un conjunt de valors
cívics àmpliament compartits.
3.2. Caràcter Propi
Els principis rectors del model educatiu 0-3 es completen, a més a més amb uns
principis singulars que li confereixen, alhora, un caràcter propi, els quals són:
- Criteris de gestió públics, tot respectant les atribucions que la normativa estableix
per a les diferents titularitats dels centres. Aquests, sostinguts amb fons públics,
atenen la pluralitat social i afavoreixen la igualtat d’oportunitats.
- Democràtic, fonamentat en el diàleg, el consens, la participació, la transparència i
l’accessibilitat, així com la implicació i la col·laboració de tots els agents implicats
(mares i pares, professorat, administracions i d’altres entitats i institucions del
territori).
- Arrelat al seu entorn. El model educatiu s’expressa a través de les escoles bressol i
llars d’infants, i s’arrela en el barri perquè escoles i llars en formen part i coneixen la
seva realitat social i cultural.
- Compensador de desigualtats. El model educatiu que es propugna té en compte “la
importància de l’educació infantil per promoure la igualtat d’oportunitats educatives,
especialment perquè contribueix a compensar l’impacte que exerceix el capital
cultural i econòmic familiar sobre les posteriors trajectòries escolars dels infants”,
segons l’informe del Síndic de Greuges sobre l’escolarització dels 0-3 anys a
Catalunya (2007). L’esmentat informe exposa que “els infants de famílies de classes
treballadores, de mitjana, obtenen pitjors resultats acadèmics i abandonen abans el
sistema educatiu que els infants de famílies de classes mitjanes professionals”...però
que “les desigualtats es redueixen entre els infants que han estat escolaritzats de
forma primerenca”. És a dir, l’accés dels infants a l’educació infantil de primer cicle
contribuiria a reduir l’efecte de “determinades situacions socioeducatives i
socioeconòmiques precàries”.
És per això que, sobre tot en els moments actuals de crisi econòmica que afecta a
l’economia real de moltes famílies, el model educatiu 0-3 anys a la ciutat compta amb
el suport municipal d’ajuts a l’escolarització i de convenis amb les llar d’infants
privades subvencionades els quals van destinats a minorar directament el cost de les
famílies en aquest tram educatiu.
- Connectat en xarxa. L’escola bressol, com a institució, forma part del conjunt
d’equipaments i serveis del barri o del districte. Si bé la seva funció principal és
educativa, el treball en xarxa afavoreix el seguiment individualitzat de l’alumnat, per
tal de conèixer i atendre les seves necessitats, per exemple amb alumnes amb
necessitats educatives específiques, però també per programar i planificar les seves
activitats per tal que la socialització dels infants i el desplegament del currículum (per
exemple en la descoberta de l’entorn immediat) esdevingui més efectiu. A més a
més, els agents que atenen la primera infància i a les seves famílies estableixen
objectius i programes comuns per a una intervenció més eficaç i que abasti diferents
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àmbits on creix l’infant (familiar, social, escolar, sanitari), per la qual cosa l’impuls i la
promoció del treball en xarxa ha de continuar sent un objectiu clau en l’àmbit
educatiu.
- Respectuós amb el medi ambient i la natura. Aquest principi no solament és
educatiu sinó que l’escola en el seu conjunt gestiona de forma ecològica diferents
elements del seu funcionament ordinari (energia, classificació i reciclatge de residus
que genera, etc), conjugant entorn urbà i entorn natural.
- Coeducador. Vetlla per un desenvolupament individual i una convivència equilibrada
entre ambdós sexes, potenciant l’escolarització mixta per a la igualtat entre nens i
nenes, a fi i efecte que això ni sigui motiu de discriminació ni d’inhibició enfront de cap
tipus d’aprenentatge.
3.3. Trets distintius dels centres
Finalment, el model educatiu 0-3 propugna que les escoles bressol i les llars d’infants
sostingudes amb fons públics es caracteritzin, també, per:
-La qualitat pedagògica i l’equitat, amb una actitud de millora contínua.
-Una direcció i un equip de gestió responsables, amb lideratge i amb una actitud de
formació contínua.
-Un equip educatiu dedicat, professional i estable, en constant formació i reciclatge
per al seu perfeccionament professional.
-Una avaluació i un rendiment de comptes* acurat i transparent.
-Que promogui la participació de les famílies i la seva implicació en el funcionament
general, oferint-los-hi suport i orientació en aspectes relacionats amb l’educació i la
criança de llurs fills i filles.
-Ser centres oberts, accessibles i transparents, de manera que les famílies puguin
accedir lliurament a les aules, canviadors i altres estances prèviament acordades i se
sentin copartíceps i part integrant del centre, des de la vesant que els és pròpia.
-Que garanteixi la comunicació diària amb les famílies i el respecte a les idees i
creences d’aquestes i llurs fills i filles.
-Una gestió eficaç i eficient dels recursos de què disposa. Que siguin sostenibles i
amb el suport de totes les administracions públiques.
*Rendició de comptes o accountability: s'utilitza com a sinònim de responsabilitat, de
donar compte, respondre per, donar compliment, bàsicament a nivell de gestió
pública.
4. OBJECTIUS EDUCATIUS
Els objectius educatius que, amb caràcter general, defineixen el model educatiu 0-3 a
la ciutat s’extreuen del marc normatiu general vigent en matèria educativa i de la
diagnosi del context social i cultural al qual s’adreça. Atès que la principal funció
educadora recau en la família, les escoles complementen i acompanyen aquestes,
responsables principals d’aquesta funció. Els objectius educatius que s’hi descriuen
s’adrecen, per tant, als infants, però també a les famílies.
Efectivament, la principal finalitat educativa és contribuir al desenvolupament general
de l‘infant, físic, afectiu, social i intel·lectual, alhora que es té una especial cura en
compartir amb les famílies l’educació dels primers anys. A més a més, aquesta
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finalitat ha de tenir en compte la prevenció i compensació dels possibles efectes
discriminatoris provinents de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural.
Aquest últim criteri és un factor clau per afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés a
una educació de qualitat i que, com ja s’ha citat, l’educació 0-3 anys contribueix a una
millora del rendiment escolar en les etapes posteriors, tant en l’ensenyament primari
com en el secundari.
4.1. Envers els infants
Els objectius que s’estableixin han de contribuir a desenvolupar en els infants les
capacitat que els permeti:
- Conèixer el seu cos i el dels altres, les seves possibilitats d’acció i aprendre a
respectar les diferències.
- Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.
- Adquirir progressivament autonomia en les activitats quotidianes.
- Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de relació
social i de convivència, anar-se exercitant en la resolució pacífica dels conflictes.
- Afavorir i potenciar les expressions d’emoció i mostra dels sentiments propis, dins el
marc d’una educació emocional.
- Desenvolupar progressivament habilitats comunicatives en diferents llenguatges i
formes d’expressió corporal, verbal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual.
4.2. Envers les famílies
- Afavorir la creació de xarxes relacionals entre les famílies per fomentar la
participació dins la comunitat educativa, a fi d’aconseguir efectes preventius i
multiplicadors.
- Potenciar la relació amb les famílies i l’entorn per tal de promoure la cohesió social i
l’educació intercultural, amb l’ús del català com a llengua vehicular.
- Crear espais i ambients que facilitin la comunicació espontània dels pares i les
mares amb llurs fills i filles, per tal d’ajudar-los a prendre consciència del seu paper
educador i es puguin, per part del centre, detectar les necessitats particulars i
col·lectives.
- Promoure el sentiment de pertinença a l’escola, sentir-se’n part, aportant opinions i
criteris. El centre ha de respectar que la família és qui determina com realitza la
criança del seu fill o filla.
- Afavorir el concepte de família competent, que genera expectatives positives
respecte a llurs fills.
5. CRITERIS GENERALS D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
La incorporació de l’infant a l’escola bressol, sobretot la primera vegada, però també
amb el canvi de curs és una novetat molt important, no solament per a l’infant, sinó
també per a la família. El vincle i lligam emocional construït fins a aquest moment i la
dependència de l’infant dels adults (llurs pares) representen una condició única i
diferent per a cada família a l’hora de la “primera” separació, tant per l’infant, com
també per a llurs pares.
Des d’aquesta perspectiva, el procés d’acollida i d’adaptació, tant dels infants com de
les pròpies famílies, esdevé un element fonamental en l’organització del centre. És un
dels principals referents per a oferir confiança, seguretat i professionalitat a les
famílies, tant en l’inici de l’escolarització com en els cursos posteriors, fins a
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l’acompanyament en el pas a P3, moment culminant de “sortida cap a l’escola dels
grans” ja que l’edat dels infants i el curt període de temps que romanen a l’escola
contribueix a què les famílies mostrin una actitud positiva i de col·laboració que faciliti
l’estada i el pas del seu fill o filla en el centre. El pas per l’escola bressol ha de ser
positiu de manera que, al llarg de l’escolarització dels infants en etapes posteriors,
tant aquests com llurs pares, sentin plena satisfacció i incorporin al seu estat vital
aquesta experiència educativa. Així doncs, tant la primera acollida com el procés
d’adaptació i en els cursos posteriors, l’escola, a més de la solvència “tècnica i
organitzativa”, ha d’estructurar l’atenció a les famílies tenint en compte els aspectes
relacionals i emocionals, disposant d’eines que facilitin la comprensió d’aquests
mecanismes, però també amb una actitud acollidora i de suport.
Cada família és diferent, així com les seves concepcions, experiències i estils
educatius també ho són. L’infant que arriba a l’escola és únic i té una història, que és
el seu referent familiar.
El centre ha de ser conscient i respectuós amb les particularitats de cadascuna de les
famílies i acceptar la seva situació i condició, sigui quina sigui aquesta.
L’heterogeneïtat (cultural, econòmica, social, etc.) és un valor i una oportunitat
d’enriquiment mutu. Alhora, el centre ha de contribuir, també, a que infants i famílies
coneguin, respectin i facin seus els principis i valors i, també, que s’impliquin en el
seu funcionament ordinari. Per tal que els centres planifiquin i programin la relació
que han d’establir amb les famílies (des de les jornades de portes obertes, les
entrevistes individuals o de curs, el seguiment de l’evolució escolar de llurs fills, la
comunicació diària, etc.), és convenient tenir en compte els següents criteris:
- L’espai on s’acull i atén a les famílies ha de ser acollidor i amable, més enllà de les
trobades informals en un passadís o de l’hora de deixar o recollir els infants a l’aula.
- Cal programar les entrevistes abans, durant i després de l’adaptació de l’infant, així
com la informació que el centre ha de recollir durant les mateixes i que poden afavorir
el procés d’integració i de coneixement mutu entre família i escola. Tenir en compte el
caràcter individual, però també les reunions de grup.
- Afavorir la comunicació informal i aprofitar-la com a element d’intercanvi natural
d’informació que serveix també, per seguir l’evolució dels infants.
-En la comunicació formal (diària, entrevistes, telèfon , mail, etc.) mantenir una
cordialitat en la comunicació i un tracte acurat i respectuós.
- Evitar els judicis de valors que qüestionin les pràctiques educatives o els estils
educatius parentals, així com les valoracions subjectives respecte a la informació que
es traslladi dels infants.
- Organitzar trobades de mares i pares per compartir, intercanviar i reflexionar
conjuntament sobre la tasca educativa, la criança i l'atenció dels infants.
- Oferir una bona informació relativa a les reunions, entrevistes, etc. amb suficient
antelació, en horaris que permetin el màxim d’assistència de les famílies.
5.1. La carta de compromís educatiu
La normativa vigent en matèria d’educació insisteix en què la relació amb la família és
clau i fonamental per a un bon funcionament del centre; alhora regula en quins àmbits
s’ha de concretar aquesta relació i com ha de figurar en els documents que regeixen
el seu funcionament ordinari. També, l’administració educativa estableix orientacions
per a l’elaboració de la carta de compromís educatiu
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.
Totes les escoles bressol i llar d’infants sostingudes amb fons públics n’han de
disposar. La Xarxa oferirà unes orientacions bàsiques per a que cada centre n’adopti
el model propi.
Cal que aquestes tinguin en compte el context sociocultural de les famílies a qui
s’adrecen, així com la participació efectiva de les mateixes en la seva redacció.
En tot cas, a més a més de les orientacions que facilita l’administració educativa, el
model educatiu 0-3, en relació al compromís amb les famílies, considera important
reflexionar i aprofundir vers els següents elements:
-Envers les famílies: límits o referents a llurs fills, a fi i efecte que els serveixi de
model educatiu amb qui identificar-se; el principi d’autoritat i de disciplina versus
sobreprotecció; reconeixement i suport a la tasca educativa; acceptació de la
singularitat de llurs fills i filles i implicació positiva en les activitats generals del centre.
-Envers els educadors i les educadores: professionalitat, responsabilitat, honradesa i
motivació per la funció educativa; actitud innovadora, de proximitat amb els infants i
les seves famílies i esperit crític i constructiu.
6. CRITERIS GENERALS DE QUALITAT DE SERVEI
L’acció educativa es desenvolupa en uns espais determinats, les escoles bressol i les
llar d’infants. Totes les escoles bressol i llar d’infants sostingudes amb fons públics
compleixen els requisits que estableix la normativa vigent, els quals proporcionen un
nivell de qualitat òptim per a la prestació del servei educatiu.
Pel que fa a les escoles bressol que conformen la Xarxa municipal, a més dels
requisits que estableix l’administració educativa, tenen fixat uns alts estàndards de
qualitat pel que fa al seu funcionament ordinari.
Aquests criteris de qualitat són:
6.1. Instal·lacions i infraestructura
- Instal·lacions i equipament dels centres adaptats a les necessitats dels infants, les
famílies i els professionals.
Els centres i el seu material s’adeqüen al procés d’aprenentatge dels infants, tot en
un ambient estimulant que genera confiança i seguretat i que afavoreix el
desenvolupament harmònic dels infants.
- Climatització dels equipaments, adaptades a les necessitats i sensibilitat dels
infants.
Els mesos d’estiu, així com també a l’hivern, aconsellen disposar d’espais de confort
per tal que l’activitat diària es desenvolupi tant per als infants com per a l’equip docent
en unes condicions favorables, atès que les elevades temperatures, el fred o el
contrast tèrmic, afecten aquesta activitat diària. La climatització de fred i calor en
totes les estances de les escoles és un factor de qualitat que es considera rellevant.
El consum energètic que generen és sostenible si se segueixen les recomanacions
dels fabricants i els experts en estalvi energètic.
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6.2. Alimentació, salut i descans
Servei de menjador.
L’alimentació i el descans són dos factors clau en la salut i el desenvolupament
general dels infants. En les escoles bressol, totes les accions que es desenvolupen
amb els infants són educatives. Si bé totes les escoles de la xarxa municipal disposen
de cuina pròpia i de menjador, la resta d'escoles que conformen l’oferta de places
sostingudes amb fons públics poden oferir cuina pròpia o servei de càtering.
Els menús estan dissenyats per nutricionistes, adaptats al desenvolupament general
dels infants i també, quan s’escau, pensant en les particularitats dels infants que ho
necessitin, ja sigui per intoleràncies temporals o per al·lèrgies diagnosticades i
justificades, sense distincions de caire religiós o creences.
Un dels principals trets distintius de la Xarxa és que l’equip educatiu participa
activament del temps de menjar a l’escola (esmorzar, dinar i berenar), contribuint no
solament a proporcionar un espai de relació social, sinó d’adquisició d’hàbits
alimentaris i d’autonomia.
- Descans.
El temps de descans (migdiada) després de dinar és necessari per contribuir a un
desenvolupament saludable. És, també, una necessitat biològica en aquesta etapa i
forma part de l'organització diària dels centres.
Tant els aspectes d’alimentació com de descans formen part de la comunicació diària
amb les famílies a fi i efecte de fer un seguiment acurat amb aquestes factors de
desenvolupament, així com per ajudar, també, a l’organització familiar.
6.3. Organitzatius
La principal funció de l’escola és, eminentment, educativa. Però també compleix una
important funció social, de suport a l’organització familiar i a la conciliació dels seus
horaris laborals i familiars.
-Calendari: activitat lectiva 11 mesos a l’any en les escoles bressol municipals. A la
resta d’escoles bressol i llar d’infants, l'activitat lectiva variarà en funció dels projectes
educatius i organitzatius de cada escola.
Cada escola inclourà a la seva programació general, els horaris, i el calendari, així
com altres aspectes del funcionament general específic de cada una d’elles.
Respecte a les escoles bressol municipals, la programació general del centre
s’organitza de l’1 de setembre al 31 de juliol de l’any següent (o primer i últim dia
hàbil respectivament). Durant els 11 mesos, l’activitat del centre manté l’activitat
lectiva amb els infants i, fora de l’horari lectiu, l’equip docent s’organitza per poder
atendre altres aspectes del funcionament general de l’escola (reunions de claustre,
treball en xarxa, avaluació, elaboració de documents (PGA, memòria anual, etc.).
-Servei d’acollida matinal i de tarda.
Adreçat a famílies que precisin aquest servei per poder conciliar els horaris familiars i
laborals. S’ofereixen, generalment, abans de les nou del matí i a partir de les cinc de
la tarda, en funció d’una demanda mínima de famílies que els sol·licitin.
6.4. D’atenció a les famílies
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- Comunicació diària amb les famílies, sobretot pel que fa als aspectes bàsics
d’alimentació, salut, higiene, descans, activitats de l’infant i qualsevol altra incidència
que es consideri rellevant.
- Acompanyament, suport i reflexió conjunta amb les famílies sobre diversos temes
d'atenció i criança i de desenvolupament general de l'infant.
- Suport a les associacions de mares i pares d’alumnes, grups de famílies o
comissions de treball, a fi i efecte de contribuir al desenvolupar les funcions que els
són pròpies vers les famílies i el centre escolar.
6.5. Pedagògics
- Atenció individualitzada i respecte al ritme maduratiu de l’infant. Es valora la seva
història i bagatge. Aquesta atenció individual els ajuda a prendre consciència de sí
mateix, dels altres, a configurar una autoimatge positiva. Les escoles ofereixen els
reptes i els suport que necessiten per aprendre i créixer de forma harmònica i global.
- Avaluació de l’infant acurada, basada en l’observació i la documentació de l’activitat
de l’infant.
La documentació de les propostes educatives dels infants a l’escola ha d’estar
sistematitzada. L’observació i el registre documental d’aquesta activitat (bé sigui amb
textos escrits, fotos, vídeos, etc.), és una de les tècniques més rellevants que
possibilita el seguiment dels processos d’aprenentatge dels infants al llarg del temps.
Alhora, facilita l’objectivitat perquè la revisió dels registres es fa mitjançant l’anàlisi i la
discussió de l’equip educatiu. També facilita la comunicació amb les famílies, ja que
el document final mostra els continguts i la tasca que realitzen a l’escola. Finalment, i
no menys important, és un punt de partida per a nous professionals que s’incorporin a
l’escola i és una forma permanent de formació contínua a partir de la pràctica i
l’experiència educatives, car la formació docent ha de ser tant per al personal novell
com per a la resta de l’equip.
- Acollida i adaptació de l’infant i les seves famílies en incorporar-se al centre i cada
inici de curs.
- Treball en xarxa i connexió amb el barri (sortides a la biblioteca, al mercat, al parc,
etc.).
6.6. De recursos humans
- Salari dels professionals docents. El titular de la Xarxa municipal d’escoles bressol
fixa el salari mínim del personal docent de les escoles que la integren, com un factor
clau de qualitat, el qual se situa per damunt de la referència salarial de conveni del
sector, per tal d’afavorir l’estabilitat del personal i minimitzar la seva rotació, aspectes
clau que incideixen en el ritme de l’aula i el procés d’aprenentatge dels infants. Les
educadores són un referent i un model en què no solament compta la professionalitat
docent, sinó els vincles afectius que es generen amb els infants, afavorint un clima de
seguretat i de confiança. Tanmateix, atès el model de gestió establert per aquests
centres, el principi de subrogació obligada de les treballadores i els treballadors
incideix, a més a més, en el factor d’estabilitat desitjat.
Pel que fa als professionals i les professionals de les escoles bressol
subvencionades, els equips de gestió de cada escola són responsables del personal
docent, reconeixent la tasca educativa de cadascuna de les parts que formen l'equip.
Cal destacar que les mestres de les escoles bressol subvencionades, majoritàriament
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formen part dels òrgans de gestió que les dirigeixen. La seva vinculació al món
educatiu del 0-3 a la ciutat prové d’una llarga tradició i arrelament de més de 35 anys.
Aquest factor aporta estabilitat de personal, un gran treball en equip i ofereix una
tasca educativa que proporciona seguretat, no només als infants sinó també a les
famílies”.
6.7. Al 0-3, comunicació 3.0
La presència a Internet (bé sigui per comunicar, difondre o relacionar-se a través de
les xarxes socials) de la majoria d’escoles bressol i llars d’infants sostingudes amb
fons públics és una assignatura pendent a la ciutat. El seu impuls esdevé un repte,
però sobretot una necessitat que cal cobrir, sens detriment de totes les proteccions
legals, tant d’imatges com de dades, que cal considerar. Tanmateix, cal preservar i
millorar, si s’escau, els canals de comunicació no digitals amb la ciutadania i les
famílies les quals, per qualsevol raó, no puguin accedir a les noves tecnologies, a fi i
efecte que no quedin excloses de la necessària comunicació entre aquestes i
l’escola.
7. EL TREBALL EN XARXA EN ELS BARRIS I EL MUNICIPI
Ni la família, per sí sola, ni l’escola, per sí sola, poden complir totes les necessitats
d’atenció i cura, educatives i de desenvolupament general de l’infant. Potser, els que
actuen conjuntament poden cobrir abastament moltes d’aquestes necessitats.
L’atenció individualitzada, el seguiment personalitzat de l’evolució de l’infant i l’atenció
de necessitats específiques de l’infant són elements que contribueixen a un
desenvolupament ple dels infants d’acord amb les seves capacitats i potencials. El
conjunt de la societat i la seva organització pot oferir una resposta més positiva a les
diferents necessitats educatives, socials, físiques, afectives i intel·lectuals dels nens i
nenes i de les seves famílies. El model educatiu 0-3 esdevé, doncs, un factor
socialitzador. Aquesta visió dóna sentit i és coherent amb el que promulga la UNICEF
i que hem citat en l’apartat de justificació del present projecte marc.
Des d’aquesta perspectiva, les escoles bressol i les llars d’infants, com a part
integrant d’aquest conjunt de serveis, contemplen en la seva planificació general els
agents educatius i d'altres dispositius que atenen la primera infància, organitzant les
relacions amb aquests a partir de les necessitats dels infants i les seves famílies.
Especialment, es tenen en compte els serveis educatius de suport (CRP i EAP) els
serveis socials municipals (Àrees Bàsiques de Serveis Socials), l’equip d’atenció a la
infància i l’adolescència (EAIA), el Centre pel Desenvolupament Infantil i Atenció
Precoç (CDIAP), els Centres d’Atenció Primària de Salut (Servei de Pediatria ,
infermeria maternoinfantil i Programa d’Atenció de la Salut Sexual i Reproductiva),
l’Àrea Infantil de les biblioteques de la xarxa pública com a espai de relació i creació
de vincles afectius entre pares i fills a través de la lectura, la coordinació entre
escoles bressol i llar d’infants, les diferents xarxes 0-3 i 0-6 ja constituïdes (així com
les previstes de constituir en un futur), la coordinació entre escoles bressol i escoles
de primària, la coordinació amb els plans educatius d’entorn i la implicació en les
seves taules territorials, les estructures locals pròpies del sector educatiu (consell
educatiu de ciutat, coordinació d’AMPA), així com d’altres agents del territori que
poden contribuir a la formació dels infants de 0 a 3 anys (museus, escola municipal
de música “centre de les arts”, etc.).
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Des de d’una perspectiva de ciutat educadora, a l’igual que les famílies estan
implicades en les seves respectives escoles, els serveis i entitats del barri també ho
han d’estar amb aquestes.
Les escoles bressol, en relació a l’espai públic, precisen ser equipaments d’especial
atenció urbana, tenint cura de què el seu entorn estigui lliure d’actes o accions
incíviques no adequades a les convencions socialment acceptades.
És important remarcar, també, que la ciutat, com a espai educatiu, ha d’afavorir, les
possibilitats d’oci i de consum cultural familiar per a les famílies del 0-3.
8. AVALUACIÓ del PROJECTE EDUCATIU MARC
L’avaluació és un sistema propi que ha de permetre l’anàlisi d’adequació del projecte
educatiu marc al conjunt de l’oferta educativa sostinguda amb fons públics de la
ciutat. Aquesta anàlisi ha de conduir a la revisió, si s’escau, del mateix, a l’adequació
constant al context sociocultural a qui s’adreça i al grau de coherència del projecte
educatiu marc en les diferents escoles bressol i llar d’infants que han mostrat la seva
adhesió al mateix.
A l’efecte, es constituirà una comissió de seguiment integrada per representants de la
Regidoria d’Educació i els centres adherits, la qual retrà comptes al consell educatiu
de ciutat i al conjunt de la comunitat educativa que conforma el 0-3 en el municipi,
fent públics els seus informes i recomanacions”.
SEGON.- DONAR TRASLLAT del present acord als membres de la Comissió
Redactora i a la Secretaria General.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 11.PER APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ SUBSCRIT AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
LLOBREGAT PER DUR A TERME LA CAMPANYA DE CONTROL DE MOSQUITS
DE L’ANY 2015, PER UN IMPORT DE 17.711,51 €.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació i, per
tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que l’art. 25.2.j) de la llei 7/1985, LBRL, -en la redacció donada per l’art. 8 de la
llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local-, estableix com a competència pròpia del municipi la “Protección de la
salubridad pública”. La mateixa previsió competencial es recull a l’art. 66.3.h) del DL
2/2003, de 28 d’abril, TRLMRLC.
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VIST que l’art. 52.g) de la Llei 18/2009, de Salut pública, diu que, dintre del marc
competencial que estableix la normativa de règim local i la sectorial aplicable, els
ajuntaments són competents per a prestar el servei mínim de “La gestió del risc per a
salut derivat de (...) les plagues”.
VIST que l’art. 25.1.c) del DL 4/2003, TR de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, disposa que correspon a la comarca l’exercici de les competències que
deleguin o encarreguin (...) els municipis”.
ATÈS que, en el seu dia, l’Ajuntament de L’Hospitalet, amb d’altres ajuntaments i
l’Aeroport de Barcelona, va conveniar amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la
col·laboració per portar a terme la campanya de desinsectació en els seus termes
municipals, per part del Servei de control de mosquits de l’esmentat Ens Comarcal,
col·laboració que finalitzava el dia 31 de desembre de 2014.
VIST que aquesta cooperació s’instrumenta en un conveni, regulat en els articles 303
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el ROAS. Es
compleixen els requisits subjectius exigits pels articles 303.1 i 306 del ROAS, ja que
las parts intervinents són Administracions Públiques amb competències legalment
atribuïdes. Així mateix es compleixen els requisits objectius exigits pels arts. 303.3 i
307. Tanmateix la minuta del conveni recull tots els elements requerits per l’art. 308.
ATÈS que les clàusules de l’ esmentat conveni permeten la seva pròrroga anual
mitjançant acord exprés de les parts.
VIST l’acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 1
de desembre de 2014, pel qual s’aprova la pròrroga de l’ esmentat conveni de
col·laboració per l’any 2015 i s’estableix una aportació econòmica de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, xifrada en la suma de 17.711,51.-euros per l’ esmentat exercici.
VIST l’informe favorable de la Cap de la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
ATÈS que consta a l’expedient documentació comptable acreditativa de l’existència
de crèdit suficient.
VISTOS els informes preceptius de Secretaria General i Intervenció
ATÈS que és òrgan competent per a l'aprovació del present acord, el PLE de
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 123.1.j) de la llei 7/1985, LBRL, en
relació als arts. 15.4 de la llei 30/1992, LRJ-PAC i 309 del Decret179/1995, ROAS,
donat que es produeix una encomana de gestió de l’Ajuntament en favor d’una altra
Administració Pública (Consell Comarcal del Baix Llobregat), i que l’acord d’aprovació
s’ha d’adoptar per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
(arts. 123.2 LBRL i 309.2 ROAS), serà necessari informe preceptiu de la Secretaria
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i de la Intervenció municipals, d’acord amb el que disposa l’article 54 del RDLeg
781/1986, de 18 d’abril i l’article 173 del RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones.
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la subscripció d’una pròrroga del Conveni de Col·laboració a
subscriure amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per dur a terme la campanya
de control de mosquits de l’any 2015, així com l’aportació de 17.711,51 .- euros
establerta en la mateixa. (Disset mil set-cents onze amb cinquanta un cèntims)
establerta a la mateixa i del tenor literal següent:
MANIFESTEN
PRIMER.- Que des de l’any 1989 diversos Ajuntaments del Baix Llobregat mantenen
subscrit un conveni de col·laboració temporal com a continuació dels convenis iniciats
per la Corporació Metropolitana de Barcelona l’any 1983, en virtut del qual
s’encomanava al Consell Comarcal del Baix Llobregat la realització d’una campanya
de control de mosquits en els seus termes municipals, participant ambdues entitats
parts en el cost de realització de la mateixa.
SEGON.- Que aquest conveni ha anat prorrogant-se per successius períodes anuals
fins a l’any 2014, d’acord als corresponents acords dels òrgans competents de les
respectives entitats.
TERCER.- Que les clàusules del referit conveni, per la seva antiguitat i l’evolució del
seu objecte d’actuació –el control dels mosquits, dípters de la família dels culícids- a
la comarca del Baix Llobregat, requereixen una actualització.
QUART.- Que al llarg dels anys, diversos Ajuntaments que històricament no eren
incorporats a la campanya de control de mosquits han expressat la seva voluntat de
subscriure al seu torn aquest Conveni per tal de rebre els serveis corresponents, i
que és de preveure que el nombre n’augmentarà en el futur.
CINQUÈ.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té interès a continuar i
mantenir la prestació d’aquest servei, amb caràcter anual, als municipis i entitats de la
comarca que ho sol·licitin i ho sol·licitin i co-financiïn, a través del seu Servei de
Control de Mosquits.
SISÈ.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat té interès d’acollir-se a les
activitats de la campanya de control de mosquits i d’encomanar la gestió de les
mateixes dins del seu terme municipal al Servei de Control de Mosquits del Consell
Comarcal del Baix Llobregat.
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Per tot això, ambdues parts concerten subscriure el conveni de col·laboració temporal
per a la realització de les activitats de control de mosquits, amb subjecció als
següents:
COMPROMISOS
PRIMER.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat es comprometen en virtut del present document a col·laborar en les
activitats de la campanya de control de mosquits a realitzar durant l’any 2015.
SEGON.- El contingut de la campanya (calendari, actuacions, prioritats, pressupost i
demés característiques) serà determinat pel Servei de Control de Mosquits del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, en quant que organisme especialitzat i
encarregat del desenvolupament de la mateixa.
TERCER.- L’Ajuntament es compromet a aportar com a participació en l’esmentada
campanya durant el present exercici la quantitat de 17.711,51 euros. Aquesta
quantitat es refereix al contingut mínim de la campanya segons es recull en el
projecte de la mateixa i està calculada en base a criteris de població, superfície i
presència de focus de cria de mosquits del total de municipis participants.
Aquesta aportació haurà de fer-se efectiva en dos parts iguals, la primera de les quals
haurà de fer-se efectiva abans del 30 d’abril de cada any i la segona abans del 30 de
novembre.
QUART.- Les activitats es duran a terme per personal contractat pel Consell
Comarcal del Baix Llobregat que disposarà de les qualificacions necessàries per a
cadascuna de les seves actuacions. Tot i que actuin en el terme municipal i per
encomana de l’Ajuntament, aquest personal es troba subjecte únicament al
comandament dels responsables tècnics del Servei de Control de Mosquits.
En situacions excepcionals i de manera justificada, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat podrà optar per l’externalització d’alguna de les activitats, si resulta
necessari per donar compliment a les previsions de les mateixes.
CINQUÈ.- En el cas de que es proposin o sol·licitin actuacions específiques per a
noves espècies de mosquits o altres tipus de plagues, aquestes podran realitzar-se
però hauran de ser prèviament objecte d’un conveni regulador igualment específic o
annex al present conveni on es recullin els detalls i formes de finançament.
SISÈ.- El Servei de Control de Mosquits convocarà com a mínim amb caràcter anual
una reunió de valoració de les activitats, al final del desenvolupament de les
mateixes, per presentar les conclusions de la campanya. A aquesta reunió hi
participarà el responsable tècnic o polític que l’Ajuntament designi, així com els
responsables del Servei de Control de Mosquits.
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SETÈ.- La vigència d’aquest conveni abasta la totalitat de l’any 2015. Es podrà
prorrogar per períodes d’un any mitjançant acord exprés de les parts, en que haurà
de constar tant la proposta d’aportació municipal i l’acceptació de la mateixa. En cas
de pròrroga, la quota establerta en aquest conveni s’actualitzarà d’acord amb el IPC
de l’any anterior, excepte en el cas que hi hagi una modificació substancial de les
activitats previstes, cas en el qual s’haurà d’especificar el nou càlcul i el mètode
mitjançant el qual s’ha obtingut.
I perquè així consti, i en prova de conformitat, el signen i ratifiquen ambdues parts per
duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. “
SEGON.- CONVALIDAR, en el seu cas, tots els actes realitzats en execució de l’
esmentat conveni, des del dia 1 de gener de 2015 fins a la data de la seva aprovació.
TERCER.- FACULTAR a la Tinenta d’alcaldia de Benestar i Famílies de l’Ajuntament
de l ‘ Hospitalet , per a la signatura d’aquest conveni i de quants documents se n’hi
puguin derivar.
QUART.- IMPUTAR la despesa de 17.711,51 Euros que generen els presents acords
a la partida 03.3130.465.01.00 segons RC núm.150008722 emès per la Intervenció
General en data 27.01.2015 corresponent als Pressupostos Generals de l’exercici de
2015.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords al Consell Comarcal del Baix Llobregat,
a la Cap de la Unitat Salut Ambiental i Laboratori de l’Ajuntament de l ‘ Hospitalet i a
la Intervenció General.

PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. J.J.A.F. PER
DICTAMEN 12.INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25.- EUROS. SA 75/14.
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. 8459/2014, de 4 de novembre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. J.J.A.F., amb DNI XXXXXXXXXX i
domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per infracció greu de la Llei
10/99 sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
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.
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VIST que l’esmentada resolució d’incoació va ser objecte de notificació a l’imputat en
data 26 de novembre de 2014.
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.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 12/12/14, s’ajusten a la legalitat vigent.
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 resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 12 de desembre de 2014 i en conseqüència
declarar provats els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. J.J.A.F., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, responsable de la comissió de la infracció que
es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1. Portar un gos potencialment perillós sense morrió per la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
►Qualificació definitiva de la infracció: GREU (art. 7 llei 10/1999)
►Sanció definitiva: 150,25.-euros (art. 11 Llei 10/1999).
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, al Sr. J.J.A.F., amb DNI
XXXXXXXXXX i domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de
l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 13.PER IMPOSAR SANCIO AL SR. J.M.M.J., PER INFRACCIÓ A
LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 600€. SA 58/14.
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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VIST que en data 21 d’octubre de 2014 es va dictar resolució núm. 8010/2014, per la
qual s’incoava expedient sancionador i es proposava imposar al Sr. J.M.M.J. una
sanció per presumptes infraccions contra la normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. Aquesta resolució, juntament amb la Proposta
de resolució adjunta van ser objecte de diversos intents infructuosos de notificació els
dies 28, 29 d’octubre i 6 de novembre de 2014; per això i als efectes de l’art. 59.5 de
la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant publicació al BOPB del 18 de
novembre de 2014 i exposició al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament entre els dies 12 i
24 de novembre de 2014.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. J.M.M.J., dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de la instructora de data 30 de gener de 2015.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva, presentada per la Instructora del
procediment en data 30-01-2015 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. J.M.M.J., amb DNI XXXXXXXXX,
domiciliat al carrer XXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet de Llobregat, en
aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.M.M.J. la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.-Portar el gos potencialment perillós de raça potencialment perillosa, deslligat i
sense morrió a la via pública, amb l’agreujant de produir una ferida a una persona. 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: GREU
► Sanció definitiva: 600,00.-euros.
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QUART.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori, a la Intervenció General.

DICTAMEN 14.PER IMPOSAR SANCIO AL SR. S.M.F., PER INFRACCIÓ A
LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300€. SA 57/14.
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 en data 21.10.2014 es va dictar la resolució núm. 8009/2014, per la qual
s’incoava expedient sancionador i es proposava imposar al Sr. S.M.F. una sanció per
presumptes infraccions contra la normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. Aquesta resolució, juntament amb la Proposta de resolució
adjunta, va ser objecte de diversos intents infructuosos de notificació entre els dies
29/10/2014 i 12/11/2014; per això i als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJPAC, es van notificar mitjançant publicació al BOPB del 10 de desembre de 2014 i
exposició al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament entre els dies 2 i 16 de desembre de
2014.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr S.M.F., dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de la instructora de data 30 de gener de 2015.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva, presentada per la Instructora del
procediment en data 30-01-2015 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. S.M.F., amb DNI XXXXXXXXX,
domiciliat al carrer XXXXXXXX de L’Hospitalet de Llobregat, en aplicació de l’art. 130
de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
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TERCER.- IMPOSAR al Sr. S.M.F. 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 ni corretja 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: GREU
► Sanció definitiva: 300,00.-euros.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori, a la Intervenció General.

URGÈNCIES

Prèvia declaració d'urgència acordada per unanimitat dels assistents, de conformitat
amb l'article 45.6 del Reglament Orgànic del Ple, i, per tant, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb
el que disposa l'article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el
text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i prèvia justificació de la
urgència per la Sra. Alcaldessa-Presidenta, se sotmet a debat el punt següent.
En relació amb la proposta que s'ha presentat d'urgència, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap inconvenient, votaríem a favor de la urgència per part de tots
els grups i per al posicionament, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón
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SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez

SR. ORDÓÑEZ
Ens abstindrem, ja que el dictamen, malgrat que se’ns va explicar una mica com era
el tema, el tema de l’expulsió d’aquest guàrdia urbà, entenem que el dictamen no
podem tenir una valoració si se’ns passa a l’una del migdia d’avui.

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

SR. MONRÓS
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, d’acord, a favor tots els grups i abstenció per part del Sr. Ordóñez de
Plataforma per Catalunya. Passem a la segona part.
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SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME

PROPOSTA 1.REFERENT A LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT
DISCIPLINARI INCOAT A L’AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA A.N.F.,
IMPOSANT LA SANCIÓ DE SEPARACIÓ DEFINITIVA DEL SERVEI PER UNA
INFRACCIÓ MOLT GREU DE L’ARTICLE 48.n) DE LA LLEI 16/1991, DE 10 DE
JULIOL, DE POLICIES LOCALS DE CATALUNYA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICVE, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VISTA la Proposta de Resolució, de data 11 de març de 2015, de l'Instructor de
l'expedient disciplinari incoat mitjançant Resolució de la Tinença d'Alcaldia de
Seguretat, Convivència i Civisme núm.7295/2014, d'1 d'octubre, per el que és va
procedir a la incoació d'expedient disciplinari contra l'agent de la Guàrdia Urbana
A.N.F. (TIP 878), proposta que literalment se cita a continuació:

“PRIMER.- Que en data 17 de març de 2009, va ser posat en coneixement
d'aquest Ajuntament, mitjançant informe remès per l'Empresa OPI Detectius
Associats, SL, que l'agent d'aquesta Guàrdia Urbana: D. A.N.F., havia estat
donat d'alta en la Seguretat Social en diverses empreses (i per tant, treballant)
en períodes coincidents amb la seva condició d'agent de la guàrdia urbana
d'aquest Ajuntament i mentre estava en situació de baixa mèdica per malaltia.
Després de l'oportuna incoació i instrucció del corresponent expedient
disciplinari, en data 21 de desembre de 2009, el Ple de l'Ajuntament va
resoldre sancionar amb la separació definitiva del servei a l'agent d'aquesta
Guàrdia Urbana A.N.F., per la comissió d'una falta molt greu, tipificada en
l'article 48.n) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de Policies Locals de
Catalunya. Presentat recurs de reposició pel sancionat, l'Ajuntament Ple, en
sessió de data 23 de febrer de 2010, va acordar desestimar les al·legacions
formulades per D. A.N.F. i ratificar la sanció imposada.
SEGON.- Que havent recorregut l'interessat la sanció per la via jurisdiccional,
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós
Administratiu (Secc. Quarta), en sentència núm. 543/2014, de quinze de juliol,
declarà nul·la la resolució dictada pel Ple d'aquest Ajuntament, de data
23/2/2010, que desestimava el recurs de reposició interposat per D. A.N.F.. La
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sentència referida declarava la caducitat de l'expedient i, en conseqüència
l'anul·lació de l'acte sancionador.
TERCER.-Que de conformitat amb la documentació obrant en l'expedient:
l'Informe de l'Empresa OPI Detectius Associats, SL;l'informe emès per la
Direcció Gral. de la Policia i l'Informe emès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social,es desprèn que l'agent A.N.F., en el període comprès entre
el mes de gener de 2006 i abril de 2009, va estar treballant en diverses
empreses de seguretat, el que podria constituir, presumptament, comissió
d'una o més faltes administratives consistents en l'incompliment de les normes
sobre incompatibilitats (art. 48.n. de la referida Llei 16/1991, de 10 de juliol).
Els fets que se li imputen s'incardinen entre els períodes de setembre de 2008
i abril de 2009; aliens en el moment de la incoació d'aquest expedient a la
prescripció que la Llei 16/1991, de 10 de juliol, estableix en 6 anys.
QUART.- Que a la vista dels fets descrits en els apartats anteriors, en data 1
d'octubre de 2014, mitjançant Resolució de la Tinença d'Alcaldia de Seguretat,
Convivència i Civisme, núm. 7295/2014, es va procedir a la incoació
d'expedient disciplinari contra l'agent de la Guàrdia Urbana A.N.F. (TIP 878).
CINQUÈ.- Que notificada la resolució de la incoació de l'expedient en data 29
d'octubre; es va procedir a donar compliment al tràmit de la pràctica de citació
per a la declaració. En data 17 de novembre de 2014, per part de l’instructor
del procediment disciplinari, es va dictar providència de citació per a que
l’agent A.N.F., comparegués el dia 21 de novembre de 2014, per prestar
declaració, informant-lo que podria estar assistit per lletrat, en relació amb
l’expedient disciplinari incoat, segon allò que determina l’article 281 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, i l’article 45 del Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de la
Generalitat de Catalunya. Que es va intentar la notificació al domicili de
l’interessat per dues vegades el dia 17 de novembre, estan en les dues
ocasions absent, deixant còpia de la notificació a la seva bústia de correus. En
conseqüència es va efectuar la notificació edictal mitjançant publicació
d’anunci al BOP de Barcelona, el dia 5 de desembre de 2014.
SISÈ.-Que l'Instructor de l'expedient va detectar una errada en les
esmentades notificacions i en la publicació efectuada al BOP de Barcelona en
data 5 de desembre de 2014, que podria menyscabar algun dret de
l'interessat i amb això viciar la resta de la instrucció. Que a la vista d'aquest fet
va proposar mitjançant provisió de 30 de gener de 2015, a l'òrgan competent,
deixar sense efecte les actuacions practicades amb la petició de retrotraure
les actuacions del procediment disciplinari al tràmit de citació per a la pràctica
de presa de declaració de l’expedientat.
SETÈ.Que
mitjançant
Resolució
del
Tinentd'Alcaldede
SeguretatconvivènciaiCivisme, núm. 681/2015, de data 4 de febrer de 2015,
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es va acordar, d’acord amb la part resolutiva de mateixa, que es transcriu
literalment, el següent:
”PRIMER.- Retrotraure les actuacions en el procediment disciplinari
incoat mitjançant Resolució núm. 7295/2014, d’1 d’octubre, del Tinent
d’Alcaldia de l’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, al tràmit de
d’emplaçament i pressa de declaració de l’interessat, deixant sense
efecte les actuacions posteriors practicades a l’esmentat procediment.
SEGON.- Notificar la present resolució a l’interessat, Sr. A.N.F., i a
l’Instructor i al Secretari de l’expedient disciplinari, amb l’advertiment
que es tracta d’un acte de tràmit no definitiu en via administrativa i, per
tant, no susceptible de recurs.”
VUITÈ.- De la Resolució núm. 681/2015, de data 4 de febrer de 2015, es van
fer dos intents de notificació al domicili l’agent A.N.F., TIP 878, els dies 4 i 5
de febrer de 2015, sense resultat per trobar-se absent. En conseqüència es va
efectuar la notificació edictal mitjançant publicació d’anunci al BOP de
Barcelona i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona, ambdues en
data 6 de febrer de 2015.
NOVÈ.- Que mitjançant provisió de l’Instructor del procediment disciplinari que
es tramita, de 4 de febrer de 2015, es va citar a l’agent A.N.F., per a que
comparegués a les 13:30 hores del dia 12 de febrer de 2015, en el despatx del
Secretari de l’expedient, Sr. R.R.N. (carrer Migdia, 5-7, 2n pis, de l’Hospitalet),
per a prestar declaració, podent assistir acompanyat de lletrat, en relació amb
l’expedient disciplinari incoat mitjançant Resolució núm. 7295/2014, d’1
d’octubre.
DESÈ.- Que intentada la notificació de la citació per a prestar declaració, al
domicili de l’agent A.N.F., els dies 4 i 5 de febrer de 2015, no es va poder
efectuar per trobar-se absent del seu domicili. En conseqüència es va efectuar
la notificació edictal mitjançant publicació d’anunci al BOP de Barcelona i al
taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona, ambdues en data 6 de febrer
de 2015.
ONZÈ.- L’agent A.N.F. el dia 12 de febrer de 2015, no va comparèixer a la
citada declaració.
DOTZÈ.- Que en 13 de febrer de 2015, a la vista de la documentació obrant
en l'expedient i d'acord amb el que preveu l'article 283 del Decret núm.
214/1990 i en l'art. 46 del Decret núm. 243/1995, de 27 de juny, es va procedir
a elaborar el corresponent Plec de càrrecs a l’expedientat, en el qual
s'atorgava un termini de deu dies, perquè formulés les al·legacions que
considerés convenients i aportar tots els documents que considerés oportuns,
així com proposar la pràctica de les proves que estimés adients per a la millor
defensa dels seus drets i interessos.
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Es va intentar la notificació del Plec de Càrrecs en el domicili de l'interessat, a
les 20:15 hores del dia 16 de febrer i a les 8:40 h. dels dia 17 de febrer de
2015, sent infructuosos els dos intents, per no trobar-se en el seu domicili. En
conseqüència, es va efectuar la notificació edictal mitjançant publicació
d’anunci al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona, en data 18 de
febrer i al BOP de Barcelona,en data 18 de febrer de 2015.
TRETZÈ.-Que transcorregut el termini legalment establert l’expedientat no va
presentar al·legacions al Plec de Càrrecs.
CATORZÈ.- En data 26 de febrer de 2015, amb núm. 11557 al Registre
general d’entrada, la lletrada A.B.A.C. va presentar escrit, manifestant
l’encàrrec professional rebut del Sr. A.N.F., sol·licitant se la tingués per
compareguda en el procediment com a lletrada de l’interessat i que a partir
d’aquesta data les notificacions dels tràmits de l’expedient disciplinari
s’efectuessin al domicili professional situat a XXXXXXXXXXXX de Barcelona.
S’adjuntava a l’esmentat escrit designa professional efectuada al seu favor pel
Sr. N.F. amb la fotocòpia del seu DNI i fotocòpia del carnet de col·legiada de
l’I.ltre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
QUINZÈ.- Que mitjançant Diligència de l’Instructor de l’expedient de 2 de març
de 2015, es va obrir el tràmit de vista de l’expedient el qual, per termini de
TRES DIES a comptar a partir de l’endemà de la recepció de la seva
notificació, per posar-lo de manifest a l’interessat, a l’efecte de fer, en el seu
cas, al·legacions i aportar els documents que en defensa dels seus drets
considerés oportuns, els quals serien incorporats a l’expedient disciplinari
incoat al Sr. A.N.F., TIP 878.
En data 3 de març de 2015, es va intentar notificar a les.12.00 hores,la
diligència de l’Instructor de l’expedient obrint el tràmit de vista, al domicili del
Sr. N.F., amb el resultat d’absent.
En data 3 de març de 2015 es va notificar la diligència de l’Instructor de
l’expedient obrint el tràmit de vista, al domicili designat a efectes de notificació
XXXXXXXXXX de Barcelona, recollint la mateixa la lletrada A.B.A.C.

SETZÈ.- En data 4 de març de 2015, a les 13 hores, va comparèixer la
lletrada A.B.A.C.en representació del Sr. N.F. per a efectuar el tràmit de vista
de l’expedient, donant-li vista íntegra de la documentació obrant a l’expedient i
còpia dels següents documents sol·licitats:
1. Plec de càrrecs de data 13 de febrer de 2015.
2. Diligències de notificació negativa de dates 16 i 17 de febrer de 2015.
3. BOP de data 18 de febrer de 2015.
4. Resolució 681/2015, de 4 de febrer de 2015.
5. Intents de notificació al domicili de l’expedientat de dates 4 i 5 de 2015.
6. BOP de data 6 de febrer de 2015.
7. Informe de l’assessor jurídic de l’àrea de 16 de febrer de 2014.

…/…

60

DISSETÈ.- En data 9 de març de 2015, amb número al Registre general
d’entrada de l’Ajuntament de l’Hospitalet 13472, va tenir entrada, en temps i
forma, escrit d’al·legacions de la Lletrada A.B.A.C., en representació del Sr.
N.F., en el que es manifesta el següent:
1.. Nul·litat de ple dret de l’expedient sancionador en base a la situació
administrativa del Sr. N.F., atès que no consta donat d’alta com a
funcionari de l’Hospitalet de Llobregat.
2n. Nul·litat de ple dret per prescindir total i absolutament del procediment
legalment establert per manca de tràmits essencials: no consta que
l’expedient s’hagi comunicat a Ple de l’Ajuntament; obligatorietat de
rebre declaració del presumpte inculpat.
3r. Nul·litat de ple dret per prescindir total i absolutament del procediment
legalment establert per vulneració dels preceptes legals relatius a les
notificacions administratives del tràmits efectuats en el març del
procediment disciplinari.
4t. Manca de concreció de la infracció denunciada.
5è. Manca de prova.
DIVUITÈ.- En relació a la primera al·legació, relativa a que el funcionari
A.N.F. no estava donat d’alta com a funcionari de l’Ajuntament de l’Hospitalet,
aquesta s’ha de desestimar manifestant: en primer lloc que a l’inici del present
expedient disciplinari, l’expedientat es trobava i es troba actualment, desde el
día 4 de marzo de 2010, en situación de SUSPENSIÓN DE FUNCIONES,
CON PÉRDIDA DE LAS RETRIBUCIONES; en cumplimiento de sendas
sanciones disciplinarias firmes, impuestas mediante los Decretos núms:
4578/2009, de 25 de mayo y 5910/2009, de 19 de junio; y que suman un total
de CUATRO AÑOS y DIECISEIS MESES y CUATRO DÍAS; finalizando su
cumplimiento en fecha 7 de julio de 2015. En segon lloc i en relació als fets
que se l’imputen en el moment de la seva comissió l’expedientat es trobava en
situació d’actiu a l’Ajuntament de l’Hospitalet, ocupant una plaça de funcionari
de carrera, en la categoria d’agent de la guàrdia urbana.
En relació a la segona al·legació conforme no s’ha comunicat al Ple de
l’Ajuntament la incoació de l’expedient sancionador que es tramita, s’ha
d’assenyalar que de conformitat amb l’Article 54.2 de la Llei 16/1991, de 10 de
juliol: “Corresponen a l'alcalde, o a la persona en qui aquest delegui, la
incoació de l'expedient disciplinari i el nomenament de l'instructor i, si escau,
del secretari”.Aquesta competència va ser delegada en el Tinent d’Alcalde de
l’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, mitjançant Decret de l’Alcaldia
núm. 9385/2011, de 12 de desembre, en relació amb el Decret de l’Alcaldia
núm. 9382/2011, de 12 de desembre.
Respecte el tràmit de pressa de declaració de l’expedientat, cal dir que resta
acreditat a l’expedient disciplinari que es va donar compliment al mateix,
mitjançant provisió de l’Instructor del procediment disciplinari, de 4 de febrer
de 2015, citant a l’agent A.N.F., per a que comparegués a les 13:30 hores del
dia 12 de febrer de 2015, per a la pressa de declaració podent estar assistit
per lletrat. Tràmit que va ser notificat de conformitat amb les previsions
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contingudes a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú;
mitjançant dos intents de notificació al domicili de l’agent expedientat, els dies
4 i 5 de febrer de 2015, que no es van practicar amb el resultat d’absent; i
posterior notificació edictal mitjançant publicació d’anunci al BOP de
Barcelona i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona, ambdues en
data 6 de febrer de 2015.
En relació a la tercera al·legació fa esment a la vulneració dels preceptes
legals que regulen les notificacions administratives, en referència als intents
de notificació al Sr. N.F. dels diferents tràmits efectuats en el març del
procediment disciplinari. D’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, quan la notificació es practiqui al domicili de l’interessat de no
trobar-se aquest present en el moment de la notificació es farà constar
aquesta circumstància a l’expedient i es tornarà a repetir un nou intent de
notificació per una sola vegada i en una hora diferent dins dels tres dies
següents. Intentada aquesta notificació sense que s’hagi pogut practicar, i de
conformitat amb el que s’indica al paràgraf cinquè d’aquest precepte, la
notificació s’efectuarà per mitjà d’anunci al taulell d’edictes de l’ajuntament de
l’últim domicili de l’interessat i al butlletí oficial de la província, en aquest cas
de Barcelona. Tal i com s’acredita a la documentació que consta a l’expedient,
la pràctica de les notificacions efectuades al Sr. N.F. es van dur a terme de
conformitat amb les previsions contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, sense que s’hagi produït cap indefensió a l’interessat, a qui va ser
notificat personalment de la incoació del present expedient i de conformitat
amb la llei esmentada, la resta dels tràmits realitzats durant la seva tramitació.
En relació a la quarta i cinquena al·legació en quan a la manca de
concreció de la infracció denunciada i manca de prova, a la vista de la
resolució d’incoació de l’expedient sancionador i el plec de càrrecs subscrit
per l’instructor de l’expedient, es pot constatar amb tota claredat la infracció
presumptament comesa pel Sr. N.F. i els períodes en que aquesta infracció es
va cometre, així com la seva tipificació. A més a més, la seva representació
lletrada va tenir accés en data 4 de març de 2015, a la vista íntegra de
l’expedient que es tramita on consten els informes de la Direcció General de la
Policia i de la Seguretat Social, que acrediten aquests fets. Li van ser lliurades
totes les còpies de la documentació que va sol·licitar quedant reflectit en la la
diligència de compareixença que es va subscriure.
Per tots els motius exposats en els punts anteriors, s’han de desestimar totes
les al·legacions presentades per a representació lletrada del Sr A.N.F..
DINOVÈ.- La documentació obrant a l'expedient és la següent:
a) Informe, de data 17 de març de 2009, elaborat per l'Empresa OPI Detectius
Associats, SL, en la qual es prova la prestació simultània de serveis per part
de l'expedientat, en diverses empreses de seguretat (SEGURETAT ELITE, S.
L., SEGURETAT PREVENTIVA QUATRE, S.L. i SEGURETAT OPERATIVA
HISPÁNICA, S. L.), mentre tenia la categoria professional de funcionari de
carrera en aquest Ajuntament.
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b) Informe del Comissari de la U.C.O.T. (Prefectura Superior de Policia
Nacional de Barcelona) en el qual es detalla que l'expedientat ha estat donat
d'alta com a treballador (en la seva condició de vigilant de seguretat o com a
Cap de seguretat) en les següents empreses com a personal de seguretat
privada:
b.1.) Empresa Seguretat Elite, S.L. (Del 16/1/06 al 07/4/06)
b.2.) Empresa Seguretat Preventiva Quatre (del 11/2/07 al 15/2/07)
b.3.) Empresa Seguretat Operatiu Hispànica, SL (Del 27/6/08 al
9/4/09).
c) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de data 26 d'agost
de 2009, en el qual es manifesta els períodes d'alta simultània la Seguretat
social de l’expedientat a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i les
següents empreses en els períodes que es detallen a continuació:
c.1.) Del 11/2/2007 al 15/2/2007 a l'empresa SEGURETAT
PREVENTIVA QUATRE, SL
c.2.) Del 27/6/2008 al 18/12/2008 a l'empresa SEGURETAT
OPERATIVA HISPÀNICA, SL
c.3.) Del 24/2/2009 al 24/2/2009 a l'empresa SEGURETAT
OPERATIVA HISPÀNICA, SL
VINTÈ.- Que es pot considerar que els fets són d’extrema gravetat ja que
l’expedientat no sols compatibilitzava la prestació de serveis a aquest
Ajuntament del que és funcionari de carrera amb la prestació de serveis en
diferents empreses de seguretat, sinó que ho feia en els períodes compresos
entre el 1/8/2008 i el 22/9/2008 i entre el 30/9/2008 i el 18/12/2008, estan de
baixa per malaltia comunicada a aquest ajuntament. Dates que, com es
desprèn de la documentació que consta en l'expedient, coincideixen amb la
prestació de serveis a l'empresa Seguridad Operativa Hispánica, S. L.
VINT-I-UNÈ.- Que de conformitat amb l'article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de
juliol, la condició de policia local és incompatible amb l'exercici de qualsevol
altra activitat pública o privada, llevat de les activitats no incloses en la
legislació reguladora de incompatibilitats.
VINT-I-DOSÈ.- La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del
personal al Servei de les Administracions Públiques estableix en el seu art. 19
les activitats que queden exceptuades del règim d'incompatibilitats, entre les
quals no es troba la que s'imputa a l'expedientat.
RESULTANT PROVAT, relació a tot allò que s'ha exposat en els punts
anteriors i de la documentació que consta a l’expedient, la comissió per part
de l'agent A.N.F. dels següents fets:
1. Realitzar activitats laborals contraries a la normativa sobre
incompatibilitats, en diverses empreses de seguretat, sent funcionari
de carrera, agent de la Guàrdia Urbana de l’ajuntament de
L’Hospitalet, en servei actiu, durant els següents períodes:
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a) Empresa Seguretat Elite, S. L., període comprès entre el
16/1/2006 al 07/4/2006.
b) Empresa Seguretat Preventiva Quatre SL, període comprès
entre el 11/2/2007 al 15/2/2007.
c) Empresa Seguretat Operatiu Hispànica, S. L, períodes
compresos del 27/6/2008 al 18/12/2008, i del 24/2/2009 al
24/2/2009)
2. Que alguns dels períodes(en els períodes compresos entre
l'1/8/2008 i el 22/9/2008 i entre el 30/9/2008 i el
18/12/2008)en què prestava serveis a les empreses de seguretat
indicades al punt primer, eren coincidents amb períodes en què es
trobava en situació laboral de incapacitat temporal (baixa mèdica per
malaltia), respecte l’Ajuntament de l’Hospitalet.
D'ACORD amb el que estableix l'article 48.n) de la Llei 16/1991, de 10 de
juliol, de les Policies Locals a Catalunya, aquests fets poden ser constitutius
d'una falta administrativa molt greu, per incompliment reiterat de les normes
sobre incompatibilitats.
Per aquests motius, estimant objectivament la gravetat dels fets posats de
manifesti respectant estrictament el principi de proporcionalitat i els criteris
establerts a l'article 53 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies
Locals de Catalunya, en relació a la intencionalitat, la pertorbació als serveis,
els danys i perjudicis produïts a l’administració o als administrats, la
reincidència en la comissió de faltes, el grau de participació en la comissió o
omissió i la transcendència per a la seguretat pública; i ponderats aquest
elements, atès el seu historial laboral i els informes emesos per la Direcció de
la Policia i la Seguretat Social:
a) Es constata la intencionalitat de l’actor, ja que la prestació de serveis
per a les empreses de seguretat va ser voluntària i el seu grau de
participació del 100%, donat el caràcter personal i la seva estratègia
per a compatibilitzar ambdós treballs. El Sr. N.F. tenia ple coneixement
de la incompatibilitat existent per a la realització de treballs en el sector
de la seguretat privada, incompatibilitat que estava retribuïda en el
corresponent plus salarial que percebia en la seva nòmina de
l’Ajuntament de l’Hospitalet
Que amb el seu comportament es Sr. N.F. va deixar clar que la seva
baixa laboral era totalment fraudulenta perquè en diferent períodes en
que va estar en aquesta situació, va estar treballant de vigilant o cap
de seguretat ens diferent empreses de seguretat privada.
b) Es va produir pertorbació per als serveis públics amb afectació
negativa per a la seguretat ciutadana i atenció al ciutadà, en quan
hauria d’haver estat d’alta i prestant el seu servei i complint amb les
seves funcions com agent de policia a la Guàrdia. La seva absència
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injustificada va produir els consegüents trastorns per a l’organització al
quedar minvada d’un dels seus components..
c) Hi va haver un perjudici econòmic tant per l’administració a la qual
pertany perquè seguia percebent íntegrament el seu salari amb el plus
per incompatibilitat i dedicació cada mes, com per a l’Institut de la
Seguretat Social, ja que durant la seva baixa mèdica va estar treballant
en diversos períodes.
d) Es va produir reincidència en la comissió de la infracció, ja que la seva
conducta considerada de manera aïllada es constitutiva d’infracció per
cada dia no treballat, actuació que es veu agreujada per la continuïtat
en la seva comissió tal i com ha quedat provat al present procediment.
ES PROPOSA la imposició de la sanció de separació definitiva del servei,
prevista en l'article 52.1.a) de la referida Llei 16/1991.
Que conformitat a allò previst a l'article 293 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol i article 49.2 del Decret núm. 243/1995, de 27 de juny, se li concedeix a
l'interessat el termini de cinc dies perquè pugui al·legar davant aquest
instructor allò que consideri convenient per a la seva defensa.
D'acord amb allò que prescriu l'article 294 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
un cop escoltat l'expedientat o transcorregut el termini sense que aquests hagi
efectuat cap al·legació, es remetrà amb caràcter immediat, l'expedient
complet, al Tinent d'Alcalde ponent de l'Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme; que a la vista de la qualificació de la falta comesa per l'agent
d'aquesta Guàrdia Urbana i de la proposta de sanció, l'ha d'elevar, de
conformitat amb el que estableix l'article 54.3 de la Llei 16/1991, de 10 de
juliol, de les Policies Locals, al Ple d'aquest Ajuntament, per ser òrgan
competent per resoldre l'expedient; el qual dictarà la decisió que correspongui
o, si cal, ordenarà la pràctica de les diligències que consideri necessàries. La
facultat per sancionar es referirà exclusivament a la imposició de la sanció de
separació del servei per la comissió d'infraccions molt greus a la referida Llei
16/1991, de 10 de juliol.
Aquesta proposta la formula i signa l'instructor de l'expedient disciplinari, de
conformitat amb el que disposa l'article 291 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol”.
ATÈS que la Proposta de resolució va ser degudament notificada a la representació
de l'expedientat en data 12/3/2015 i que aquesta va presentar escrit d'al·legacions en
data 18/3/2015, dins el termini legalment establert, en el qual sol·licitava, la nul·litat
de ple dret de l'expedient incoat mitjançant resolució 7295/2014, o, si més no, l'arxiu
del mateix pels motius que a continuació es descriuen. Subsidiàriament, sol·licita la
nul·litat d'aquest expedient i inici d'un nou expedint en què no es menyscabin els
drets del seu representat. Així mateix sol·licita la recusació del secretari per enemistat
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manifesta. Finalment, sol·licita que li sigui notificada la resolució d'aquest expedient
per correu certificat o per burofax.
Els arguments dels que pretén valer-se per aquestes peticions, són:
a) Recusació del secretari, per haver actuat en aquesta condició en els
expedients disciplinaris anteriors i per tant amb falta d'imparcialitat. A
continuació, explicita com a element de suport a aquest argumentació, que
l’Instructor ha de ser una persona "parcial" (sic), no contaminada pel
coneixement d'expedients anteriors ni idees preconcebudes sobre
l'expedientat. Per aquest motiu sol·licita la recusació del secretari.
b) Fa una descripció de la tasca realitzada per l’Empresa OPI Detectius
Associats, SL, i es fa una sèrie de preguntes sobre com i quan va poder tenir
aquesta empresa accés a la informació privada i confidencial que relata en
l'informe que va realitzar. I conclou que durant el Judici oral a la Secció Quarta
de la sala contenciosa Administrativa del TSJ de Catalunya, que el detectiu,
davant la pregunta de “si va obtenir prova veraç i fefaent que estigués
treballant en el moment de la investigació”, aquest va contestar: "que no, que
no s'havia vist treballar al Sr. N.". Amb aquest element, al representant de
l'expedientat conclou que l'Ajuntament no ha pogut demostrar, en cap
moment, que el seu representat hagi comès cap frau.
c) Al·lega que els informes de la Direcció General de la Policia i de la Tresoreria
General de la Seguretat Social, van ser remesos a l'empresa Opi, incomplint
la Llei de protecció de dades de caràcter personal; que consten en aquests
informes dades de caràcter ideològic i s'han visualitzat per agents de la
Guàrdia Urbana, menyscabant drets fonamentals del seu representat.
d) Que de les actuacions recollides en el Judici oral en la Secció Quarta de la
sala contenciosa Administrativa del TSJ de Catalunya, Sentència 543/2014 de
15 de juliol, va quedar de manifest que el fet de constar d'alta en una empresa
o en la Administració Pública pot ser produïda per una errada o per un interès
de l’empresa que el tenia d’alta a la Seguretat Social. L’Ajuntament no ha
provat que D. A.N.F., tingués intencionalitat alguna en la situació laboral en
què es trobava el Sr. Navarro.
e) La representació demana que li expliquin un seguit d'actuacions realitzades
en el procediment: la retroacció al moment de la presa de declaració i que se li
especifiquin quins actes en concret, es considera que s'han vulnerat els drets
del seu representat. També manifesta, adduint el dret de tota persona a no
romandre al seu domicili, que les notificacions s'havien d'haver realitzat
mitjançant correu certificat o mitjançant burofax. Que és per això que
l'instructor no pot manifestar impossibilitat de notificar. Els intents de
notificacions realitzats per agents de l'autoritat són nuls de ple dret. Reitera,
en relació a la retroacció d'actuacions, que la mateixa s'hauria d'haver notificat
a l'expedientat, perquè pogués exercir el seu dret a declarar davant
l'Instructor, acompanyat de la seva lletrada. Torna a reiterar el caràcter de
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reservat del procediment administratiu i que la LRJPAC, en el seu art. 37.3,
prohibeix l'accés als documents de caràcter nominatiu en dels procediments
disciplinaris i critica la utilització d'agents de l'autoritat per realitzar les
notificacions.
f) Que el representat es trobava en situació de separació definitiva del servei fins
a la sentència 543/2014 de 15 de juliol, de la Secció Quarta de la sala
contenciosa Amnistiava del TSJ de Catalunya, revocatòria de la resolució
sancionadora dictada per el Ple d 'aquest Ajuntament, de data 23/2/2010. Que
ningú no l'ha informat de la seva situació de Suspensió de funcions per 4
anys, 16 mesos i 4 dies.
g) Que no s'ha acreditat que la incoació de l'expedient s'hagi notificat al Ple de
l'Ajuntament
h) Reitera la nul·litat de l'informe de l'Empresa OPI i dels informes de la DGP i de
la TGSS, en no quedar acreditat el tràmit de sol·licitud.
i)

Que no queda acreditada de forma específica i concreta els períodes en què
va cometre les presumptes infraccions, per concloure que "s'està aportant una
informació esbiaixada dels dies que en realitat va estar donat d'alta en
aquestes empreses.

j)

Que l'Ajuntament pretén imposar la mateixa sanció, per la presumpta comissió
de la infracció durant un període inferior de temps. Per la qual cosa addueix
desproporció de la sanció proposada.

k) Que la continuïtat de la infracció i la manera en què es va cometre, ni va
produir pertorbació del serveis, ja que el Sr. N. durant aquests períodes de
temps, realitzava reducció de la jornada de treball i de la seva remuneració
salarial; la qual cosa contradiu que s'estigués beneficiant de la seva situació
de baixa laboral.
l)

Confon l'Administració el concepte de reincidència amb el concepte d'infracció
continuada, sent del tot improcedent que consideri una infracció diferent per
cada dia no treballat.

ATÈS Que les al·legacions formulades per la representació de l'expedientat, en res
no desvirtuen la determinació dels fets, l'autoria dels mateixos i la tipificació i proposta
de sanció realitzada per l'Instructor de l'expedient, ja que:
1. En quant a la recusació del Secretari, la representació de l'expedientat no aporta
cap argument que recolzi aquesta sol·licitud. El fet que la mateix funcionari hagi
actuat com a secretari en els expedients disciplinaris anteriors, de cap manera implica
falta d'imparcialitat o enemistat manifesta en relació a D, A.N.F.. El suport argumental
que l'Instructor ha de ser una persona imparcial, no contaminada pel coneixement
d'expedients anteriors ni idees preconcebudes sobre l'expedientat, no té el mínim
constructe lògic per, demanar la recusació del Secretari.

…/…

67

2.- L'Empresa OPI Detectius Associats, S.L. realitza un encàrrec a sol·licitud d'aquest
Ajuntament i la qual presenta el seu informe. De la informació extreta en el mateix, es
desprèn que el Sr. N.F., hauria estat prestant els seus serveis professionals o
laborals en sengles empreses de seguretat. En l'informe en cap moment es diu que el
detectiu hagi vist al Sr. N.F. treballant en cap empresa. A partir d'aquesta informació,
la Prefectura de la Guàrdia Urbana, a petició de l'Instructor de l'expedient, sol·licita
informació a la Policia Nacional que, a Informe del Comissari de la UCOT (Prefectura
Superior de Policia Nacional de Barcelona), es detalla que l'expedientat ha estat
donat d'alta com a treballador (en la seva condició de vigilant de seguretat o com a
Cap de seguretat) en les següents empreses de seguretat com a personal de
seguretat privada:
1) Empresa Seguridad Elite, S.L. (Del 16/1/06 al 07/4/06)
2) Empresa Seguridad Preventiva Cuatro (del 11/2/07 al 15/2/07)
3) Empresa Seguridad Operativo Hispánica, S.L. (del 27/6/08 al 9/4/09).
El secretari de l'expedient, per corroborar i, si escau, ampliar la informació que obra
en l'expedient, va sol·licitar informe de la vida laboral, des de la data de la seva
incorporació a aquest Ajuntament (13/9/2004), de D. A.N.F., a la Tresoreria General
de la Seguretat Social; aquesta informa que l'expedientat ha estat donat d'alta en les
següents empreses:
1) Empresa Seguridad Preventiva Cuatro, S.L. (del 11/2/07 al 15/2/07)
2) Empresa Seguridad Operativo Hispánica, S.L. (del 27/6/08 al 18/12/08 i del
24/2/09 al 24/2/09).
Enfront d'aquests elements de prova, la representació de l'expedientat simplement
nega la seva veracitat i ho atribueix a un possible error.
3.- La representació de l'expedientat al·lega de forma absolutament infundada, que
els informes de la Direcció General de la Policia i de la Tresoreria General de la
Seguretat Social, van ser remesos a l'empresa Opi, incomplint la Llei de protecció de
dades de caràcter personal. Com s'ha explicat en el punt anterior i així consta en
l'expedient, els informes de la DGP i la TGSS, van ser remesos, en el marc de
l'estricte respecte a la normativa de protecció de dades personals, directament a
aquesta Administració.
4.- Que en relació a la possibilitat d'un error en l'alta de la Seguretat Social i la manca
prova per part d'aquesta Administració de l'efectiva prestació de serveis per part del
Sr. A.N.F. a les empreses de seguretat: No s'argumenten per part de la representació
del expedientat en cap moment. És més refutar les raons que avalen la interpretació
d'aquesta Administració, només cal citar que amb independència que l'expedientat no
ha aportat cap document que justifiqui l'error, les empreses de seguretat privada, de
conformitat amb allò disposat en l'article 5.1.c.5. del R.D. 2364/1994, del Reglament
de Seguretat Privada, vigent en el moment de la presumpta prestació dels serveis
que s'imputen al Sr. A.N.F., en empreses de seguretat, estableix l'obligació de les
empreses de facilitar la Direció General de Policía la "Relació del personal, amb
expressió de la seva categoria i del número del document nacional d'identitat, o, en el
cas de nacionals d'estats membres de la Unió Europea o d'estats part en l'Acord
sobre l'Espai Econòmic Europeu, del número d'identitat d'estranger. Quan no hi hagi
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obligació d'obtenir aquest últim, s'ha d'expressar el número del document d'identitat
equivalent ".
Aquesta és la raó per la qual el Comissari de la UCOT (Prefectura Superior de Policía
Nacional de Barcelona), detalla en l'informe que figura en l'expedient, que
l'expedientat ha estat donat d'alta com a treballador (en la seva condició de vigilant de
seguretat o com a Cap de Seguretat) en diverses empreses de Seguretat.
La representació de l'expedientat no ha enervar de cap manera les proves que
consten en l'expedient, facilitades per la TGSS i la DGP, de les que se'n deriva,
sense cap dubte, que el Sr. A.N.F., ha estat prestant serveis en diverses empreses
de Seguretat mentre era agent de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet.
Que de conformitat amb l'art.15 del RD Legislatiu 1/94 de 20 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social:
1. La cotització és obligatòria en els règims general i especials.
2. L'obligació de cotitzar neix des del moment d'iniciació de l'activitat
corresponent, determinant-se en les normes reguladores de cada règim les
persones que hagin de complir-la.
De conformitat amb l'article 100 de la mateixa norma:
Els Empresaris estan obligats a sol·licitar l'afiliació al sistema de la Seguretat
Social dels treballadors que ingressin al seu servei, així com a comunicar
aquest ingrés i, si escau, el cessament en l'empresa d'aquests treballadors
perquè siguin donats, respectivament , d'alta i de baixa en el Règim General.
És a dir, l'obligació de les empreses per cotitzar per un treballador neix en el moment
en què el treballador inicia l'activitat a l'empresa i els empresaris estan obligats a
sol·licitar la filiació al sistema de la Seguridad Social dels treballadors que ingressin al
seu servei.
La representació de l'expedientat, trencant la lògica jurídica (obligacions que emanen
de les normes i a les quals les empreses SEGURETAT PREVENTIVA CUATRE, SL i
SEGURETAT OPERATIVA HISPÀNICA, SL, han donat complert tràmit amb les
corresponents altes i baixes d‘afiliació a la SS) i fàctica (el fet de tenir constància
documental de tals vinculacions laborals),ja que nega que treballés per a les
empreses que s'han detallat i no aporta cap element de prova que enervi l'evidència
que es desprèn de la documentació que consta en l'expedient: que ha estat prestant
els seus serveis a les esmentades empreses en dates coincidents amb la seva
condició de funcionari en aquest Ajuntament.
5.- Com ha quedat expressat en la Proposta de sanció elaborada per l'Instructor en
data 11/5/2015, es va detectat una errada en la publicació d'una citació a l'interessat,
i amb l'únic interès de salvaguardar el principi d'audiència de l'interessat, proposar es
va proposar deixar sense efecte els actuacions practicades amb la petició de
retrotraure les actuacions del procediment disciplinari, al tràmit de citació per a la
pràctica de presa de declaració de l'expedientat. Mitjançant Resolució del Tinent
d'Alcalde de Seguretat convivència i Civisme, núm. 681/2015, de data 4 de febrer de
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2015, és va acordar: Retrotraure les actuacions en el procediment disciplinari incoat
mitjançant Resolució núm. 7295/2014, d’1 d’octubre, del Tinent d’Alcaldia de l’àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, al tràmit de d’emplaçament i pressa de declaració
de l’interessat, deixant sense efecte les actuacions posteriors practicades a
l’esmentat procediment”. Aquesta resolució, la citació per prendre declaració a
l'expedientat, el Plec de Càrrecs contra l'expedientat i la vista de l'expedient s'ha
intentat notificar, com consta en la Proposta de Sanció, al domicili D, A.N.F., seguint
allò que estableix l'article 59.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre: "Les
notificacions es practicaran per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la
recepció per l'interessat o el seu representant, així com de la data, la identitat i el
contingut de l'acte notificat ".Les notificacions les van intentar practicar agents de la
Guàrdia Urbana (agents de l'autoritat). Els agents desplaçats al domicili del Sr.
A.N.F., van aixecar la corresponent diligència dels intents de notificació fent constar
totes les dades requerides per la normativa. Resultant infructuosos els intents de
notificació i de conformitat amb l'article 59.5 de la Llei 30/1992, es va publicar en el
BOP de Barcelona i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Barcelona (municipi del
seu domicili). Que l'Instructor de l'expedient seguir fil per randa i en tot moment, al
que estableix la normativa vigent per a la pràctica de la notificació. No tenen sentit les
afirmacions de la representació de l'expedientat en el sentit que s'ha accedit a
informació de caràcter nominatiu del procediment disciplinari.
6.- Que no té rellevància, en l'àmbit d'aquest expedient, si s'ha notificat a l'expedientat
la situació de suspensió en què es troba fins al compliment de les sancions fermes
que sumen un total de 4 anys, 16 mesos i 4 dies. A conseqüència de l'execució de la
sentència 543/2014 de 15 de juliol, de la Secció Quarta de la sala contenciosa
Administrativa del TSJ de Catalunya, revocatòria de la resolució sancionadora dictada
per el Ple d’aquest Ajuntament, de data 23/2/2010, va quedar sense efecte la situació
de separació definitiva del servei i es va procedir, mitjançant Resolució de la Tinença
d'Alcaldia de Seguretat, Convivència i Civisme, núm. 7295/2014, d'1 d'octubre, per no
haver prescrit les presumptes infraccions que se li imputen al Sr. A.N.F., a la incoació
del corresponent expedient disciplinari, que li va ser notificat en data 29 d'octubre de
2014. L’instructor va iniciar i continuar amb tot els accions pròpies d’aquests tipus
d’instrucció, fins la finalització dels tràmits que a ell li pertoquen.
7.- Que de conformitat amb l'article 54.2 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de de les
Policies Locals de Catalunya: "Corresponen a l'alcalde, o a la persona en qui aquest
delegui, la incoació de l’expedient disciplinari i el nomenament de l'instructor i, si
s'escau, del secretari ". L'Alcaldia-Presidència va delegar aquesta competència en el
Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, mitjançant Decret de
l'Alcaldia núm.9385 / 2011, de 12 de desembre, en relació amb el Decret núm.
9382/2011, de 12 de desembre. Per la qual cosa no té cap sentit l'al·legació
formulada per la representació de l'expedientat, de manca d'acreditació de la
notificació de la incoació de l'expedient al Ple de l'Ajuntament; que de conformitat
amb el que estableix l'article 54.3 de la mateixa Llei, serà l'òrgan competent en la
imposició de la sanció de separació del servei.
8.- Les reiterades petició de nul·litat de l'informe de l'Empresa OPI i dels informes de
la DGP i de la TGSS, per no quedar prou acreditat el tràmit de sol·licitud; no tenen
cap fonament, el qual ha quedat prou aclarit i demostrat en els punts 2 i 3; deixant
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constància de la falta d'argumentació de l'al·legació efectuada per la representació de
l'expedientat.
9.- En relació amb l'al·legació de manca d'acreditació, per no especificar i concretarse els períodes en què va cometre les presumptes infraccions, es suficient amb la
lectura del Decret d'incoació, en el qual s'especifica que: "Els fets que se li imputen
s'incardinen entre els períodes compresos setembre de 2008 i febrer de 2009 i per
tant no subjectes a la prescripció de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, que estableix en
6 anys. La concreció del període la determina la data de notificació del Decret
d'incoació; en el ben entès que;,sent una conducta típica continuada (la relativa al
període del 27/6/08 al 18/12/08), la prescripció de la mateixa la determina el seu
període final (18/12/2008). Pel que no té sentit argumentar que hi ha manca de
concreció en la imputació del període durant el qual el expedientat va prestar serveis,
contraris a la normativa sobre incompatibilitats, en diverses empreses de seguretat:
Empresa Seguridad Elite, S.L. (del 16/1/06 al 07/4/06); Empresa Seguridad
Preventiva Cuatro S.L. (del 11/2/07 al 15/2/07); Empresa Seguridad Operativa
Hispánica, S.L. (del 27/6/2008 al 18/12/2008 i del 24/2/2009 al 24/2/2009).
10.- La al·legada desproporció de la proposta de sanció al referir-se a un període
inferior en relació amb l'anterior expedient disciplinari que va ser objecte de nul·litat;
no té fonament i arguments suficients: la reducció del període en què l'expedientat va
prestar serveis contraris a la normativa sobre incompatibilitats, en diverses empreses
de Seguretat, de cap manera pot incidir en la valoració de la determinació de la
sanció a imposar. HI ha elements de tal gravetat: incompliment continuat de la Llei
d'incompatibilitats; prestar aquests serveis a les empreses de seguretat privada en
períodes en què estava de baixa per malaltia a l'Ajuntament; quedar constatada la
intencionalitat de l'expedientat, producció de pertorbació per els Serveis Públics amb
afectació negativa per a la Seguretat Ciutadana i atenció al ciutadà, en quan hauria
d'haver estat d'alta i prestant el seu servei i complint amb els seves funcions com
agent de guàrdia urbana; va haver un perjudici econòmic per aquest Ajuntament per
l'abonament íntegre de les retribucions que va percebre l'expedientat, mentre
treballava en sengles empreses de seguretat privada, perquè seguia percebent
integrament el seu salari amb els plus per incompatibilitat i per dedicació cada mes.
Totes aquestes circumstancies fan que la valoració que fa l'instructor de la sanció a
imposar sigui absolutament proporcionada.
Cal abundar en la gravetat dels fets: compatibilitzar la seva condició de funcionari i
per tant la prestació de serveis a aquest Ajuntament i la prestació de serveis en
diferents empreses de seguretat i en que en els períodes compresos entre el
1/8/2008 i el 22/9/2008 i entre el 30/9/2008 i el 18/12/2008, va estar de baixa per
malaltia, justificant el expedientat, d'aquesta manera, la falta d'assistència al seu lloc
de treball en aquest Ajuntament. Dates que, com es desprèn de la documentació que
consta en l'expedient, coincideixen amb la prestació de serveis a l'empresa Seguretat
Operativa Hispànica, SL.
11.- Que no s'ajusta a la veritat la manifestació realitzada per la representació de
l'expedientat que la continuïtat de la infracció i la manera en què es va cometre, ni
produir pertorbació dels serveis, ja que el Sr. N. durant aquests períodes de temps,
realitzava reducció de la jornada de treball i de la seva remuneració salarial; la qual
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cosa contradiu que s'estigués beneficiant de la seva situació de baixa laboral. El Sr.
N.F. durant el temps que se li imputa la comissió de la infracció continuada (incloent
la que romania en situació de baixa per malaltia), no va reduir la seva jornada laboral
ni va deixar de percebre la seva remuneració íntegra. Amb independència d'això, no
s'ajusta a la lògica argumental el relacionar la presumpta reducció del la jornada
laboral (que no es va produir), amb la pertorbació o no del Servei , pertorbació prou
argumentada per l'Instructor de l'expedient.
12.- En relació amb la valoració que fa l'Instructor de l'expedient de: "És va produir
reincidència en la Comissió de la infracció, ja que la seva conducta considerada de
manera aïllada és constitutiva d'infraccions per cada dia no treballat, actuació que és
veu agreujada per la continuïtat en la seva comissió tal i com ha quedat provat al
present procediment ". És un element addicional per emmarcar i valorar la gravetat
de la conducta que se li imputa a l'expedientat, no la seva tipificació; valorant que el
Sr. A.N.F., en els períodes referits, estava prestant serveis en empreses de Seguretat
privada i deixant de prestar els que li corresponia com a agent de la Guàrdia Urbana
d'aquest Ajuntament.
ATÈS que han quedat prou provats els fets objecte del present expedient disciplinari,
que es concreten en que l'agent d'aquesta Guàrdia Urbana D. A.N.F., ha estat
prestant serveis, contraris a la normativa sobre incompatibilitats, en diverses
empreses de seguretat: Empresa Seguretat Elite, SL (Del 16/1/06 al 07/4/06),
Empresa Seguretat Preventiva Quatre SL (Del 11/2/07 al 15/2/07), Empresa
Seguretat Operatiu Hispànica, SL (Del 27/6/2008 al 18/12/2008 i del 24/2/2009 al
24/2/2009).
Vist que alguns dels períodes en què prestava serveis a altres empreses diferents a
aquest Ajuntament, eren coincidents amb períodes en què es trobava de baixa
mèdica per malaltia, comunicada prèviament a aquest Ajuntament. Que al junt
d'aquest gravíssim fet, ha quedat constatada la intencionalitat de l'expedientat, és va
produir pertorbació para los serveis públics amb afectació negativa per a la seguretat
ciutadana i per l’atenció al ciutadà i hi va haver un perjudici econòmic per aquest
Ajuntament.
Que s'ha procedit per part de l'Instructor a una exacta qualificació jurídica de la
infracció comesa: article 48.n) de la Llei 16/1991, de 16 de juliol; ia la ponderada
proposta de la sanció, establerta en l'article 52.2. a) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol.
VIST l'informe emès per l'Assessor Jurídic de l'Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme; en el sentit d'avalar la qualificació jurídica dels fets i la ponderació de la
sanció a imposar.
VISTA la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, el Reglament de
Personal al Servei de les Entitats Locals, aprovat per Decret núm. 214/1990, de 30 de
juliol i el Decret núm. 243/1995, de 27 de juny pel qual s'aprova el Reglament de
Règim disciplinari de la Funció pública de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.

…/…

72

ATÈS que de conformitat amb l'article 54.3 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol;
correspon al Ple d'aquest Ajuntament la imposició de la sanció de separació del
servei per la comissió de faltes molt greus.
Per tot això, en virtut de les facultats delegades, mitjançant Decret d'AlcaldiaPresidència núm.9385 / 2011, de 12 de desembre, en relació amb el Decret núm.
9382/2011, de 12 de desembre; el Tinent d'Alcalde Ponent de l'Àrea Seguretat,
Convivència i Civisme, proposa al Ple d'aquesta Corporació l'adopció dels següents
acords:
PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions presentades a la proposta de resolució i
RATIFICAR en tots els seus termes l'Acte de Proposta de Resolució de l'Instructor de
l'expedient disciplinari, de data 11 de març de 2015.
SEGON.- DECLARAR com a fets provats que l'agent d'aquesta Guàrdia Urbana
A.N.F., ha estat prestant serveis, contraris a la normativa sobre
incompatibilitats, en diverses empreses de seguretat: Empresa Seguretat Elite,
SL (Del 16/1/06 al 07/4/06), Empresa Seguretat Preventiva Cuatro SL (del 11/2/07 al
15/2/07), Empresa Seguretat Operatiu Hispànica, SL (Del 27/6/2008 al 18/12/2008 i
del 24/2/2009 al 24/2/2009).
Que ha quedat provat que en alguns dels períodes en què prestava serveis a altres
empreses diferents a aquest Ajuntament, eren coincidents amb períodes en què es
trobava de baixa mèdica per malaltia, comunicada prèviament a aquest Ajuntament
TERCER.- QUALIFICAR els fets descrits al punt segon de la part dispositiva com a
constitutius d'una infracció administrativa reiterada, de caràcter molt greu, tipificada
en l'article 48.n) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de
Catalunya, consistents en “l’incompliment continuat i reiterat de les normes sobre
incompatibilitats”.
QUART.- IMPOSAR a l'agent de la Guàrdia Urbana d'aquest Municipi: Sr. A.N.F., la
sanció de SEPARACIÓ DEFINITIVA DEL SERVEI. d'acord amb allò que estableix
l'article 52.2.a) de la referida Llei 16/1991, de 10 de juliol.
CINQUÈ.- TRASLLADAR el present acord al Departament de Personal perquè en
compliment del que s'ha acordat, procedeixi, si es cau, a donar de baixa definitiva en
la nòmina i en la Seguretat Social a l'expedientat, D. A.N.F..
SISÈ.- ORDENAR, si escau, la retirada de l'arma reglamentària i de la seva guia de
pertinença, donant baixa la llicència corresponent.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Interessat, a la Prefectura de la Guàrdia
Urbana, a la Prefectura de Servei de Personal, al Comitè de Treballadors i l'Instructor
i Secretari de l’expedient incoat a l'efecte.
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DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

DICTAMEN 15.PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL
PERIODE 16/2/2015 A 13/3/2015 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 1137
AL 2355.
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. 1137
de data 16 de febrer de 2015 al núm. 2355 de data 13 de març de 2015.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

En relació amb el Despatx Oficial Junta de Govern Local, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna intervenció? Sí, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias. Plataforma per Catalunya queremos mostrar nuestro desacuerdo con una
resolución de Junta de Gobierno Local, dictada el 3 de marzo, en la cual desestima
las peticiones efectuadas por diverso personal de la guardia urbana, de percibir el
complemento salarial de toxicidad, y simplemente nosotros queremos mostrar, pues
nuestra disconformidad con esta resolución.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, d’acord, passem ja a les mocions dels grups polítics.

DICTAMEN 16.PER DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JGL A LES SESSIONS NÚM. 8 DE 24 DE FEBRER DE 2015 I NÚM. 9, 10 I 11 DE 3,
10 I 17 DE MARÇ DE 2015, RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

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

Les sessions són les corresponents al número 8 de 24 de febrer de 2015 i números 9,
10 i 11 de 3, 10 i 17 de març de 2015, respectivament.
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MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, CiU, EUiA, ICV-E

En relació amb la moció presentada pels grups polítics municipals del PSCPM, CiU, EUiA, ICV-E, número17, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació té la paraula el Sr. Fran Belver.

Essent les 18.35 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, presentem una moció els quatre grups, en un sentit
crec que prou clar, és una moció que també ve promoguda i que ens va fer arribar als
diferents grups Amnistia Internacional, per tal que la féssim arribar a aquest Plenari.
Aquesta moció el que ens ve a portar en el nostre Ple municipal, és posar-nos en
evidència la situació que s’està vivint a Síria, on des del 2011 que el conflicte va
esclatar, ja porta unes xifres, diguéssim, bastant esgarrifoses, gairebé 200.000
persones han perdut la vida i on ens trobem amb una emergència realment
humanitària, tant dintre com fora del país, pel que fa referència als desplaçats per
aquest conflicte.
La comunitat internacional, a partir de les diferents demandes de l’Alt Comissionat de
les Nacions Unides, d’ACNUR, perquè la comunitat internacional pugui acollir part,
com a mínim a part d’aquests refugiats i d’aquests desplaçats, trobem que la resposta
no està essent tot l’eficaç que segurament hauria de ser-hi. De fet Espanya, en el seu
compromís amb aquesta comunitat internacional, es va comprometre, quan això es
va celebrar en l’any 2013, setembre del 2013, a què entre 2013 i 2014 s’acollirien 130
refugiats, 30 en l’any 2013, 100 en el 2014, i 130 més en l’any 2015.
Sense entrar en si és una xifra suficient o no suficient, que evidentment hi ha qui
considera que és molt curta, però això també ha estat una tònica en el conjunt de la
Unió Europea, el que sí que és una evidència és que hores d’ara el que es veia o el
compromís que es va agafar durant l’any 2013 i 2014 no es va complir, no hi ha
informació, malgrat que s’ha demanat en el Congrés dels Diputats, que Espanya hagi
acollit a cap d’aquests refugiats dels 130 que corresponien a 2013 i 2014.
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I, per tant, el que es demana en la moció que avui portem al Ple és, entre d’altres
coses, que l’Estat compleixi amb el seu compromís d’acollida de refugiats d’aquest
conflicte a Síria. A més a més, diguéssim, com enteníem que no només es tractava
de demanar o de posar en evidència a d’altres administracions, el que fem és posar
la ciutat de l'Hospitalet, en la mesura de les seves possibilitats, a disposició, per si
alguns d’aquests refugiats que puguin venir a Espanya, han de ser acollits a la nostra
ciutat.
Aquest és l’esperit, la idea de la moció, que ja prou desgràcia tenen els sirians i les
sirianes en el seu país, on són milions els desplaçats, un dins de les seves fronteres,
altres que han hagut de sortir del país i estan en camps de refugiats fora del país,
però llavors, a partir d’aquí, que sigui la comunitat internacional la que pugui atendre
mínimament a aquestes persones.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. Monrós, em sembla que volia intervenir.

SR. MONRÓS
Sí, des del grup de Convergència i Unió de l'Hospitalet volem manifestar el nostre
suport cap aquesta moció que ens ha fet arribar Amnistia Internacional, així com
reconèixer la tasca que du a terme aquesta associació, en defensa dels refugiats que
pateixen les conseqüències de la guerra. Davant d’un conflicte tan colpidor com el de
Síria, ens veiem en l’obligació de portar des de l'Hospitalet, el nostre petit gra de
sorra per intentar protegir i ajudar a la població civil, acollir a aquestes persones és
una mostra evident del compromís de la ciutadania de l'Hospitalet en la defensa dels
drets humans i un pas més per fer de l'Hospitalet una ciutat cívica i acollidora. Com a
ciutat, si podem fer alguna cosa per pal·liar els efectes devastadors de la guerra, ho
hem de fer per poc que sigui, perquè ningú pot ser aliè a conflictes d’aquesta
magnitud, és un compromís de tots promoure que la comunitat internacional
emprengui les accions necessàries per protegir a la població civil i acabar amb els
conflictes.

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

SR. SALMERÓN
Sí, molt breu, només per afegir al que ja s’ha dit i a la importància d’aquesta moció en
aquest moment, doncs recordar d’alguna manera, no l’origen, però sí una de les
causes del conflicte que estem vivint, i no hem d’oblidar que fa una mica més de deu
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anys, doncs va haver-hi una guerra il·legal, injusta i immoral, qualificada fins i tot pel
Papa d’aleshores, el Papa Wojtyla, una guerra immoral que va, en tota aquella zona
del conflicte actual, va destruir tot un país i va generar una inestabilitat en tota la zona
i en tot el món, que, bé, que en comptes d’ajudar a buscar aquest pacte de
civilitzacions que tantes vegades s’ha dit, dons ha provocat tota la situació contrària,
que és més inestabilitat, més guerra, més morts, més radicalisme, més refugiats i, en
definitiva, hem de situar, no oblidem que les guerres són l’origen d’aquesta situació
d’injustícia, que provoquen sobre els innocents una situació con la que estan vivint
aquests refugiats i tants morts en aquesta zona.

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

SR. ESTEVE
Gràcies. A més d’agrair, òbviament, a Amnistia Internacional el fet que ens hagi fet
aquesta proposta, en el sentit de les darreres paraules que ara es deien, una reflexió,
que no és en el literal de la moció, però que sí que és una reflexió que hauríem de fer
tots, especialment la comunitat internacional i les forces internacionals i Estats Units
que han seguit tot un seguit d’estratègies econòmico-polítiques-militars en els darrers
temps. Jo crec que les conseqüències les patim ara, les conseqüències que Estats
Units donés suport al talibans per fer fora Rusia d’Afganistan o les guerres de l’Irak o
els fets de Líbia, ens han dut a una inestabilitat, a una violència i, fins i tot, a la
creació de l’Estat Islàmic que ara tots reprovem. Potser ara ja és massa tard per fer
enrere moltes d’aquestes conseqüències, però en tot cas que serveixi com a lliçó per
alguns, que allò que provoques, doncs després té conseqüències.

SRA. PEREA
Molt bé, gràcies a tots quatre. Sr. Ordóñez, per al posicionament.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Perea. Plataforma per Catalunya votará en contra de esta moción,
votará en contra y lo que queremos empezar es lógicamente mostrando nuestro de
deseo de paz en Siria y en todos los países que están en conflicto, y queremos,
primero de todo, lamentar las víctimas y especialmente los miles de civiles que han
perdido la vida y la de millones de refugiados sirios que han tenido que huir lejos de
sus hogares por culpa de esta guerra.
Una vez dicho esto, pues la moción en si, como está planteada, nos parece un
auténtico disparate, en el sentido que deja al lado un análisis serio del conflicto, o
sea, si queremos traer una moción, si queremos incluso debatir en un ayuntamiento
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una moción sobre Siria, de lo cual nosotros siempre nos quejamos, de que se
debatan temas que no son municipales, pero hoy vamos a entrar en ésta, porque
claro, es que la moción que nos traen como tal, no tiene un análisis serio, porque si
queremos hacer un análisis serio, tenemos que analizar las causas y los orígenes, y
sobretodo deja de lado todo lo que es un factor geoestratégico y geopolítico.
Una de las cosas que nos dicen es que nos habla de una inacción internacional,
cuando precisamente es la acción internacional la que ha originado el conflicto, o sea,
de inacción internacional absolutamente nada. Si hay que buscar responsables de
esta guerra, pues también los tendremos que buscar quizás lejos de Damasco y fuera
de Siria, y es que sin el apoyo mediático y logístico de Estados Unidos a las revueltas
de la primavera árabe, pues esta seguramente hubiese sido anecdótica en la propia
Siria.
Los intereses de Estados Unidos, de Francia, Arabia Saudí, Turquía o de Israel, que
son precisamente los países determinantes en este conflicto, nada tienen que ver con
la libertad, la democracia o los derechos humanos, tienen que ver con factores
económicos, estratégicos y geopolíticos. Y para conseguir estos objetivos no han
dudado en apoyar militar y económicamente a los opositores del gobierno de Bashar
al-Assad, y no olvidamos que entre estos opositores, los más, digamos, feroces y
destacados, pues están las facciones de Al Qaeda que han acabado convirtiéndose
en la zona en el poderoso estado islámico.
En el otro lado, pues tenemos a al-Assad, que está recibiendo apoyo de Irán y de
Rusia, por tanto, todo esto de la inacción internacional no sé muy bien dónde lo
situaríamos. Rusia, que por cierto es miembro permanente del Consejo de Seguridad
de la ONU, así que como lo que se quiere aquí es pedirle a un Consejo de Seguridad
de la ONU desde el ayuntamiento de Hospitalet, que actúe contra al-Assad, cuando
Rusia tiene derecho de veto, pues bueno, es una ingenuidad realmente difícil de
superar, esperemos que cuando Putin coja esto y diga, hombre, me lo piden desde
Hospitalet, pues lo haga ¿no?
Pues la verdad es que no se puede juzgar a Bashar al-Assad por la gran fuerza
militar de sus opositores, ni por defenderse de revueltas que de democráticas, pues
no tienen absolutamente nada. ¿Se le puede juzgar por crímenes de guerra? Pues sí,
pero mucho antes habría que juzgar a Estados Unidos, responsable de multitud de
crímenes de guerra, habría que juzgar a Turquía, por sus incursiones aéreas sobre
territorio sirio y las muertes de los propios civiles sirios.
Dicen que hay que derrocar a Bashar al-Assad por poco democrático, bueno, pues
también tendríamos que comenzar, pues derrocando gobiernos, pues como
Marruecos o Arabia Saudí, que tampoco de democráticos tienen absolutamente
nada, pero quizás es curioso que aquí se critique a Estados Unidos y nos traiga una
moción que casi parece hecha, pues por algún aliado fiel a Estados Unidos, porque
no traen una de derrocar a gobiernos tiránicos, que precisamente son amigos de
Estados Unidos. También dicen que hay que bloquear a Bashar al-Assad por
incumplir las resoluciones de la ONU, pues bueno, pues también traigan una que
diga, bueno, pues bloqueemos al Estado de Israel, que lleva saltándose las
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resoluciones de la ONU sobre el tema de Palestina, incluso desde antes de ser
Estado.
Nada de esto se va a hacer, obviamente, no somos tan ingenuos como quien ha
redactado esta moción, y el conflicto de Siria, como hemos manifestado, es un
conflicto geopolítico, con muchos actores detrás, que lógicamente les da
absolutamente igual lo que votemos en este Consistorio. Nuestro deseo está claro, lo
primero que hay que derrotar, con todas las fuerzas y aliados posibles, sea quien
sea, es al Estado Islámico, que es enemigo del pueblo sirio y del pueblo Español. En
segundo lugar lo que hay que conseguir es un cese total de las hostilidades y tras
ello, consideramos que lo mejor serían unas elecciones libres, donde el pueblo sirio
sea soberano de su destino y en las que se puedan presentar tanto al-Assad, como
todas las fuerzas opositoras.
Y, por último, respecto a uno de los puntos que nos traen, sobre los pisos de acogida,
vemos que si esto es verdad, todos los pisos que se proponen, pues vemos que el
ayuntamiento de Hospitalet tiene un número muy significativo de viviendas y de
medios económicos, que quieren poner al servicio del gobierno español, para ayudar
a los refugiados sirios, hombre, si esto es verdad, pues estaríamos escandalizados
que ante esta situación de que nos sobran viviendas y la situación de muchos de
nuestros vecinos, pues lo que exigiríamos es que estas viviendas se pusiesen de
inmediato para ayudar a los millones de parados o a los miles de desahuciados y a
cualquier familia española que en este momento tenga necesidades, si estos pisos
sobran, pues pongámoslos ya, digamos, en este llamémosle mercado social.

SRA. PEREA
Sí, Sr. del Río, para el posicionamiento.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias. Sobre la moción de la crisis de refugiados en Siria, el grupo del Partido
Popular vota a favor, pensamos que es necesaria una mayor concienciación sobre la
situación que está padeciendo este país y los de su entorno, de asesinatos, torturas,
malos tratos, y ahora ha aumentado por la acción de los asesinos del Estado
Islámico.
También apoyamos que se impida la venta y transferencia de armas a países o
grupos armados que violan los derechos humanos. Y en ese sentido hay que
recordar que el gobierno español firmó en 2013, tal y como manifestó el portavoz del
PSC, el tratado sobre el comercio de armas en la Asamblea General de Naciones
Unidas, un tratado que supuso el primer instrumento internacional legalmente
vigente, que regulaba la transferencia internacional de armas y municiones, y que
tiene como uno de sus principales objetivos asegurar que no se vendan armas a
países que puedan utilizarlas para cometer genocidios o crímenes de lesa
humanidad.
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Y hay que señalar el importante papel que tuvo el gobierno español en la firma de
ese tratado, donde llevó a cabo una acción muy activa en la defensa de los
planteamientos formulados por la Organización de las Naciones Unidas y donde no
sólo firmó el acuerdo, sino que fue el único estado que manifestó que aplicaría de
forma inmediata y provisional ese compromiso, hasta su aprobación en el Congreso
español que tuvo lugar en febrero de 2014, con el apoyo de todos los grupos
políticos. De ahí nuestro apoyo a la moción.

SRA. PEREA
Sí, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gracias Sra. Perea. Brevemente, después de la magnífica lección sobre Siria y el
Oriente Próximo, algunas consideraciones. Esta moción no va de eso, no va de eso y
yo es que me la he vuelto a leer mientras oía hablar al Sr. Ordóñez, porque pensaba
que nos habíamos equivocado en algún momento, pero me la he vuelto a releer una
vez más y no nos hemos equivocado, no nos hemos equivocado y cuando usted
decía, hace falta ser ingenuo para pensar que todo esto va a poder llegar a ningún
sitio, no, en todo caso la ingenuidad era pensar que usted se la iba a leer y la iba a
entender.
Mire, nosotros no le decimos nada a Putin, no le decimos nada al Consejo de las
Naciones Unidas, el primer acuerdo dice, “Instar al govern de l’Estat”, nosotros nos
dirigimos al gobierno del estado, no nos dirigimos a nadie más. Cuando hablamos del
gobierno del estado ahí es cuando le pedimos que cumplamos con las resoluciones,
como ahora ha explicado el Sr. del Río, que podamos aportar todos nuestro grano de
arena a una crisis humanitaria, no hemos entrado en el fondo del conflicto, nosotros,
como usted planteaba, quien va a ser el ayuntamiento de Hospitalet para decirle a
Putin, a Bashar al-Assad, a Estados Unidos o al gobierno chino, cuál debe ser su
política en el Oriente Próximo o en el Oriente Medio o en cualquier otra zona del
mundo.
Evidentemente, cuando le planteamos cosas al gobierno del estado, hacemos
hincapié en aquellas cosas que consideramos relevantes, desde todo el tema de
venta de armas a organizaciones terroristas independientemente de dónde estén,
como puede ser el Estado Islámico o algunas otras, y a lo que hacemos referencia es
que todo este lío lo que está haciendo es generar una situación gravísima de
refugiados, de gente desplazada, y una crisis humanitaria en un territorio en el que
creemos que la comunidad internacional, me da lo mismo la ideología de cada uno de
los gobiernos, creemos que debe participar, eso es lo que pedimos.
Y, como le decía, entendíamos que si estamos pidiendo eso, en este caso al
gobierno del estado, entendíamos que desde la ciudad de Hospitalet, porque el

…/…

81

Estado al final serán los 9.000 municipios de nuestro Estado, es decir, oiga, mire, y
nosotros, desde la ciudad, si nos corresponde ayudar en algo, buscaremos los
recursos de donde sea para poder prestar esa ayuda, ante una crisis humanitaria de
esta magnitud. En Hospitalet, evidentemente, no sobran pisos, no sobran viviendas,
eso se lo ha inventado usted, aquí no lo dice en ningún sitio, lo único que decimos es
que, ante una crisis humanitaria, nosotros también estamos dispuestos a hacer el
esfuerzo que sea necesario.

Essent les 18.55 hores, abandona la sessió el Sr. Senén Cañizares Martín, regidor
del grup polític municipal del Partit Popular.

SRA. PEREA
Muy bien, pues visto que el debate se ha cerrado, Sra. Secretaria pasaríamos al
siguiente punto.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 17; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 17.-

SOBRE LA CRISI DE REFUGIATS A SÍRIA.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICVE, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

Tenint en compte que des del març de 2011, gairebé 200.000 persones han perdut la
vida com conseqüència del conflicte armat a Síria, moltes de les quals civils, i milers
de persones més romanen detingudes, segrestades o desaparegudes i són objecte
de tortura o altres maltractaments o malviuen en ciutats sota setge. Tant el Govern
sirià com els grups armats d’oposició són responsables d’abusos contra els drets
humans i crims de guerra: han assassinat, torturat i maltractat presoners.
Considerant que com a conseqüència d’aquest greu conflicte armat, actualment el
nombre de persones refugiades s’eleva als 3,8 milions, la gran majoria dels quals han
buscat seguretat en països veïns com Turquia, Jordània, Líban, l’Iraq o Egipte, i 6,5
milions de persones més es troben desplaçades dins les fronteres de Síria. És a dir,
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més d’11 milions de persones, aproximadament la meitat de la població de Síria, han
hagut d’abandonar casa seva.
Davant d’aquesta situació, la resposta de la comunitat internacional és decebedora.
És urgent que s’emprenguin accions per protegir a la població civil i prevenir que es
cometin més crims de dret internacional. La inacció internacional incrementa la
impunitat dels responsables de violar els drets humans. L’estat espanyol, com a part
de la comunitat internacional, també té responsabilitats en aquesta crisi humanitària,
per la qual cosa considerem que el Govern espanyol ha de donar una resposta
centrada en els drets humans de les persones que fugen del conflicte a Síria.
Per tot l’anterior, els grups polítics municipals del PSC-PM, CiU, EUiA i ICV-E
proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat a:
1) Promoure que la comunitat internacional emprengui les accions necessàries
per protegir a la població civil i prevenir que es cometin més crims de dret
internacional, inclosos crims de guerra i de lesa humanitat.
2) Instar el Consell de Seguretat de Nacions Unides que remeti la situació de
Síria a la Cort Penal Internacional, i ordeni la congelació d’actius del president
Bashar Al-Assad i els seus col·laboradors propers.
3) Promoure que es posi fi immediatament a les transferències d’armes al
Govern sirià, així com impedir el flux d’armes i qualsevol altre tipus de suport
militar a grups armats a Síria que es cregui que han dut a terme greus
violacions de drets humans o del dret internacional humanitari. Així com la
imposició immediata d’un embargament global d’armes a les forces de l’Estat
Islàmic (EI), a qualsevol país on es trobin.
4) Incrementar el suport, tant financer com tècnic, al Pla de Resposta Regional
de Nacions Unides per a la crisi de Síria.
5) Oferir una resposta d’acord als més de tres milions i mig de refugiats
mitjançant la posada en funcionament d’un Programa de Reassentament
generós, que incrementi el compromís adoptat pel Govern espanyol de 130
places durant el 2014 i més de 130 places el 2015, amb prioritat per a dones i
nenes en risc, persones amb necessitats mèdiques o amb discapacitats i
altres amb necessitats especials de protecció.
SEGON.- L’Ajuntament de l’Hospitalet assumeix el compromís de posar a disposició
del Govern de l’Estat un nombre significatiu de places de reassentament per a
persones refugiades de Síria a l’Hospitalet, així com suficients recursos per a la
implementació dels programes d’integració necessaris.
TERCER.- Donar trasllat dels acords anteriors al President del Govern de l’Estat, a la
Secretaria General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i a Amnistia
Internacional Catalunya.
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PSC-PM, EUiA, ICV-E

En relació amb les mocions presentades pels grups polítics municipals del
PSC-PM, EUiA, ICV-E, números 18 i 19, es produeixen les intervencions següents:

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. Graells, té vostè la paraula per presentar la moció.

Essent les 18.57 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GRAELLS
Sí, jo presentaré la moció referida a les beques de menjador, dir bàsicament que en
aquesta moció el que plantegem fonamentalment són dos acords, el primer ens parla
de la necessitat de donar cobertura a les necessitats de la infància i que aquesta sigui
una prioritat del govern i que, per tant, es doti dels recursos suficients. I ens referim
especialment a les partides destinades a cobrir la gratuïtat de les beques de
menjador al 100% dels infants que es troben en una situació de risc d’exclusió social.
Actualment el govern de la Generalitat ha estat reduint en els darrers anys aquestes
partides i ens ha posat en una situació límit que ha obligat, entre d’altres, al nostre
ajuntament, com deia aquest matí la nostra Alcaldessa, a multiplicar per nou les
partides destinades a beques de menjador, des de l’any 2012, 2011, perdó, hem
passat de 200.000 euros a 1.800.000 euros, per pagar allò que no paga el govern de
la Generalitat, és a dir, que el 100% dels infants que haurien de tenir dret a la
gratuïtat total en la beca de menjador, ho puguin tenir, tots aquells infants que estan
en risc d’exclusió social.
Hem de dir que el fet que en molts casos només es garanteixi el 50% i no a tots,
provoca coses tan lamentables com que moltes famílies deixin de portar els seus fills
i filles a l’escola, perquè no poden pagar aquest 50% i, a més a més, en molts casos
que intentin, en d’altres municipis, perquè dic que aquí és l’ajuntament qui dóna
resposta i, per tant, aquestes situacions no les contemplem, però en molts casos
concentren en dos o tres dies, és a dir, un dia poden dinar calent els nens i l’altre dia
no.
I l’altre qüestió que plantegem és que en els períodes vacacionals, els nens i nenes
també tinguin dret a aquest àpat, com no hi ha escola això queda en perill i un cop
més l’ajuntament, aquí també amb la col·laboració del tercer sector, donem resposta
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a això. I un altre punt que també ha estat molt negatiu en aquesta qüestió és que en
els instituts de Catalunya s’ha anat cap a una jornada continuada i això fa que als
centres no s’ofereixi el servei de menjador i que, per tant, els joves o alumnes entre
12 i 16 anys no puguin accedir tampoc a les beques de menjador.
I finalment, també demanem que hi hagi un canvi en el barem, perquè està provocant
molts desequilibris a nivell de Catalunya i que molts infants que estan en risc
d’exclusió social, tampoc tinguin dret a la beca. Per tant, això és el que plantegem
globalment.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació de la número 19, Sra. Dolors Fernández? Sr. Fran
Belver?

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, aquí el que ens estem plantejant, és donar suport a
una ILP que està impulsada per dues associacions, per COCARMI i per CERCI, que
el que plantegen és, a la vista de l’estat, diguéssim, de tot allò que té a veure amb la
Llei de Dependència, la seva aplicació i la disminució de recursos i el que això està
suposant per a les famílies, quant a assumir el cost de les prestacions o el poder tenir
familiars, diguéssim, alliberats o dedicats, de manera preferent o exclusiva a aquests
familiars, el fet de no disposar d’aquests recursos suficients, el que es planteja amb
aquesta Iniciativa Legislativa Popular és que es modifiqui la Llei que fa referència al
tema de la dependència, en el sentit de dotar de recursos suficients per poder fer
front a aquestes prestacions. Això significa des de modificacions del que són els
llindars econòmics a partir dels quals es pot gaudir d’aquests ajuts o, diguéssim,
incorporar i que incorpori en qualsevol cas la legislació els recursos suficients per
poder fer efectiu el compliment de la Llei.

Essent les 19 hores, abandona la sessió el Sr. Daniel Ordóñez González, regidor del
grup polític municipal de Plataforma per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament de la resta de grups, per part de Plataforma per
Catalunya.

SR. SÁNCHEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. A favor de las dos mociones.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió.

SRA. CLAR
Sí, Convergència i Unió votarem en contra de totes dues mocions. La que fa
referència a les beques menjador, vostè sap que portàvem molts mesos estudiant el
tema aquest de quins barems es fixaven i cóm es fixaven, amb diferents col·lectius
vinculats en el món de l’ensenyament, es va decidir fixar-los en funció de l’índex de
renda de suficiència de Catalunya, actualment hi ha famílies que demanen les
beques abans de començar el curs, se’ls hi atorga, si n’hi ha necessitats
sobrevingudes es poden demanar en qualsevol moment al llarg del curs i
l’atorgament també és de forma immediata.
Per primera vegada a la història, el govern de Convergència i Unió de la Generalitat
atorga beques menjador pel valor del 100% de l’import total d’aquesta beca, de la
mateixa manera que es continuen atorgant beques al 50%, segons els criteris que
hem dit de l’índex de renda de suficiència de Catalunya.
Els consells comarcals també atorguen beques, amb un màxim del 50%, les quals
poden ser noves beques o anar a complementar beques que ja atorga la Generalitat
al 50%, però que el Consell Comarcal considera que ha d’acabar de complementar
aquest altre 50%, perquè la persona rebi el 100% d’aquestes beques.
Els directors dels centres d’ensenyament de la Generalitat tenen instruccions
claríssimes en aquest sentit, que si detecten en qualsevol moment un problema de
malnutrició, tenen l’obligació de comunicar-ho immediatament al departament, per tal
que el departament atorgui la beca de forma d’ofici, sense que hi hagi necessitat que
la família la demani, i també que si hi ha necessitats sobrevingudes durant el període
escolar, la família pot demanar la beca o inclús el director pot demanar la beca,
encara que no ho hagi fet la família.
Durant aquest curs 2014-2015, es van atorgar quasi 56.000 beques menjador al 50%,
així com quasi 11.000 al 100%, des del departament, per tant, un total de 66.260
beques atorgades, deixant una forquilla oberta entre 6.432 i 12.863 beques pels
consells comarcals, que poden arribar a un total de 79.126 beques atorgades en
aquest curs 2014-2015.
El pressupost per a les beques del departament d’Ensenyament no només no ha
disminuït, malgrat la situació precària de les arques de la Generalitat, sinó que ha
anat augmentant fins als 46 milions d’euros, per donar suport a les famílies que més
ho necessiten.
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I una altra mesura que també s’ha pres des del departament és fixar el preu dels
menjadors escolars, per tal que no hi hagin desigualtats en diferents territoris del
nostre país.
Pel que fa referència al que s’anomena col·loquialment la Llei de la dependència,
hem de recordar que és una llei que va néixer l’any 2006, quan governava el Sr.
Zapatero, és una llei que va néixer amb totes les bones intencions del món, però va
néixer amb moltes mancances i una de les principals mancances amb les que va
néixer és el finançament.
Convergència i Unió en el seu moment ja vam votar en contra d’aquesta llei en el
Congrés dels Diputats, se’ns va criticar moltíssim, va haver-hi sectors que van estar
molt interessats en dir que el nostre vot negatiu és perquè dèiem que envaïen
competències, tothom sap que no era només per això, sinó principalment era perquè
naixia sense un pressupost adient que pogués donar suport i servei a tots els serveis
que contemplava la llei.
I, a més a més, tampoc no tenia en compte la diferència del preu de la vida entre
comunitats, amb sis euros, per dir alguna cosa, doncs al poble del meu sogre, que és
de Salamanca, pots pagar el servei d’una hora d’una cuidadora familiar, aquí a
l'Hospitalet amb aquests sis euros és impensable poder pagar el cost d’aquesta hora.
Com dèiem, és una llei que naixia també i estava previst així, que el finançament
anés a tres bandes, per una banda l’Estat, per una altra banda la Comunitat
Autònoma i per una altra banda els usuaris. Els beneficiaris de les prestacions de la
dependència han de participar en aquest finançament, sempre depenent de la seva
capacitat econòmica, així l’article 33 de la Llei del 2006 establia que els beneficiaris
de la prestacions de dependència han de participar en el seu finançament, segons el
tipus i cost del servei i de la seva capacitat econòmica.
La capacitat econòmica del beneficiari també s’ha de tenir en compte per determinar
la quantia de les prestacions econòmiques, el Consell Territorial del Sistema per a
l‘autonomia i atenció de la dependència ha de fixar els criteris per a l’aplicació del que
preveu l’article, que han de desenvolupar els convenis als quals es refereix l’article
número 10. Per fixar la participació del beneficiari, s’ha de tenir en compte la distinció
entre els serveis assistencials i de manutenció i hotelers.
I quart, que cap ciutadà pot quedar fora de la cobertura d’aquest sistema per causa
de no disposar de recursos econòmics. Els criteris generals per determinar la
contribució de l’usuari en les prestacions de dependència estan inclosos a la
resolució 212 del 2008, els quals van ser aprovats pel “Consejo Territorial del Sistema
para la autonomía y atención de la dependencia”, del 28 de novembre de 2008.
Aquesta norma regula dos grans aspectes, la determinació de la capacitat econòmica
i la determinació de la quota a pagar, el que seria el copagament.
A Catalunya, l’Ordre 130/2014 del mes d’abril, sobre copagament, va establir la
incorporació del patrimoni de la persona, per determinar la seva capacitat econòmica,
es tracta d’una mesura que preveu la llei i que és d’obligat compliment. Aquesta
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incorporació del patrimoni es pondera en funció de l’edat del beneficiari i el seu
impacte és totalment parcial, així una persona menor de 36 anys podria aportar fins
un 1% del que és el seu patrimoni, entre 36 i 64, el 3% i a partir de 65, el 5%.
Pel que fa referència a la vivenda habitual, només s’inclourà quan la persona
beneficiaria passi a gaudir d’un servei residencial i no resti a la vivenda habitual cap
persona que depengui de la persona que serà ingressada en una residència. I, com
també marca la llei de patrimoni, en cap cas s’inclourà com a patrimoni aquesta
vivenda habitual si el seu cost es preveu per sota dels 300.000 euros.
Podríem dir més coses respecte a què s’ha fet des de la Generalitat de Catalunya pel
que serien els diners de butxaca, s’ha incrementat i s’ha incrementat de forma
notòria, aquí a Catalunya, malgrat que l’Estat ja va dir que si hi havia alguna
comunitat autònoma que volgués superar aquestes condicions que en principi
establia l’Estat, hauria de córrer a càrrec de la comunitat autònoma, Catalunya en
aquest sentit ha fet un esforç i ha augmentat aquest import. Si a la resta de l’Estat els
diners de butxaca són 101,8 euros, aquí a Catalunya són 132,8 euros mensuals.
I no només això, sinó que s’ha detectat que segons quines persones amb
dependència, com per exemple el que seria el sector de les persones amb
discapacitat física que tenen més necessitat i de forma immediata, de poder tenir una
quantitat major de diners de butxaca, el que ha fet Catalunya ha sigut tornar al que
inicialment estava previst, estem parlant d’un 30% i aquí a Catalunya les persones
amb discapacitat física, de diners de butxaca conten amb 170,73 euros.
Per tots aquests motius, creiem que des del govern de la Generalitat de Catalunya
s’estan fent uns esforços titànics, m’atreviria a dir, donada la situació de la tresoreria,
de la liquiditat que té la Generalitat de Catalunya per donar el màxim suport i el
màxim servei a les persones amb dependència i per aquest motiu és pel qual no
podem votar a favor de la moció. Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción de becas comedor en Cataluña, el
grupo popular vota a favor, ya en su momento el Partido Popular apoyó la
presentación de una proposición de Ley, tal y como se indica en la moción, sobre el
servicio escolar de comedor, donde lo que se pretendía era blindar por ley ese
servicio escolar a menores con familias en riesgo de exclusión social. También el
Partido Popular apoyó en su día los acuerdos establecidos en el pacto por la infancia
en Cataluña, incluso ya en 2009 también ya solicitábamos el despliegue de la ley de
2003, de apoyo a las familias y, por tanto, siguiendo en esa misma línea, vamos a
darle apoyo a la moción.
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Essent les 19.05 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Senén Cañizares Martín, regidor
del grup polític municipal del Partido Popular.

Respecto a la segunda propuesta, la Ley de promoción de autonomía personal y de
atención a las personas en situación de dependencia, se aprobó, como aquí se ha
dicho, en diciembre de 2006, el Partido Popular apoyó esa Ley, votamos a favor,
porque entendíamos que era necesaria, hoy nos abstenemos en tanto que es una
ILP y, por tanto, va a tener que seguir el trámite correspondiente, llegará al Congreso
y allí se debatirá y allí se decidirá si procede o no procede su tramitación.

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

SR. ESTEVE
Sí, jo per lamentar el vot de Convergència i Unió en contra de les dues mocions, però
especialment de la moció de les beques menjador. Jo crec que un govern, i en el seu
cas vostès estrictament no representen al govern de la Generalitat, però són el
mateix partit que dóna suport a aquest govern, doncs un govern demostra les seves
prioritats polítiques no amb discursos, no es mesura amb discursos, sinó amb
pressupostos i jo crec que només il·lustra la seva prioritat respecte de les beques
menjador, dues dades.
Una és que en quatre anys vostès s’han estancat, com a Generalitat de Catalunya,
entre 1,4, 1,5 milions d’euros la seva aportació a les beques menjador a la nostra
ciutat, tot i ser l’administració competent, que tindria les competències exclusives de
les beques menjador, i l’administració que no és competent en això, que és la que
complementa, la que voluntàriament adreça uns diners a aquestes beques menjador,
en comptes d’aportar 0,2, aporta ara 1,8, per tant, l’administració no competent,
l’administració que complementa, resulta que dóna molts més diners que no pas
l’administració competent.
Jo crec que això demostra la prioritat política del seu govern i, en tot cas, lamento que
hagin votat en contra d’aquesta moció, igual que vam lamentar que votessin en
contra d’una Llei que vam proposar en el Parlament de Catalunya, sobre els
menjadors escolars, que també proposava tot un seguit de qüestions, moltes d’elles,
doncs que inclou aquesta moció.

Essent les 19.10 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Daniel Ordóñez González,
regidor del grup polític municipal de Plataforma per Catalunya. Així mateix, abandona
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la sessió el Sr. Alberto Sánchez López, regidor del grup polític municipal de
Plataforma per Catalunya.

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

SRA. CLAR
Recordar-li al Sr. Esteve que aquest any la Generalitat aportarà 45 milions d’euros
per beques menjador i aquest import s’ha incrementat respecte de l’any anterior i es
porta incrementant en els últims quatre anys.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
La Sra. Annabel Clar ens parla de xifres d’abans de la crisi, les beques menjador
podien tenir resposta suficient, mai és suficient, en els moments anteriors a la crisi,
però és que ara, segons dades de la Creu Roja, amb aquesta crisi que com a
conseqüència de les polítiques que s’han imposat en els darrers anys, han
incrementat les desigualtats i la pobresa, tenim que un 29,3% dels infants viuen ja en
risc d’exclusió social.
Si mantenim les partides de beques de menjador anteriors a la crisi, lògicament
aquesta resposta és del tot insuficient i si no, per què els ajuntaments, entre d’altres
aquest, i en aquest concretament, ja li he dit, hem hagut de multiplicar per nou la xifra
d’ajuts a beques, quan no tenim la competència, però que sí que tenim la
competència moral, perquè veiem les necessitats i els problemes de pobresa infantil
que tenim a la ciutat.
Per tant, parlar de xifres de resposta abans de la crisi, després d’aquesta crisi tan
colpidora, és un exercici de demagògia, ja ho sabem que no s’han reduït
substancialment les partides, va haver una època en que sí, ara s’ha recuperat, però
són del tot insuficients davant aquest gairebé 30% de pobresa infantil que tenim en el
nostre país.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, em sembla que ja ha fet dues intervencions Sra. Clar, ja li ha acabat el
temps. Passaríem ja a les mocions grup del Partit Popular.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 18 i 19; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 18.- EN RELACIÓ A LA GESTIÓ I ATORGAMENT DE LES BEQUES DE
MENJADOR A CATALUNYA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas i Bas; del representant de PxC, Sr. Sánchez; del representant d’EUiA, Sr.
Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 4
vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en
la seva part dispositiva:

Des dels ajuntaments volem expressar el nostre malestar davant les greus
conseqüències que la situació de crisi econòmica i social està provocant en un dels
sectors més febles de la nostra societat: la infància.
Prioritzar les polítiques d’infància vol dir prioritzar-les des del punt de vista
pressupostari. La mitjana europea d’inversió pública a la UE l’any 2013 és del 2,27%
del PIB, mentre que a Espanya i Catalunya no arriba a l’1%.
Les últimes dades fetes públiques per Creu Roja, ens diuen que cada any acudeixen
a aquesta entitat 57.200 famílies per falta d’accés a aliments frescos o variats, sent ja
el 29,3% els infants que viuen en risc d’exclusió social i que pertanyen a centenars de
milers de famílies de les 200.000 persones que ja no reben cap ingrés (amb dades de
2014).
Cal, per tant, assegurar la inversió pública necessària en infància per tal de disposar
d’un pressupost adequat a les necessitats dels infants que garanteixi el
desenvolupament dels infants de famílies en situació de vulnerabilitat social en un
entorn socioafectiu segur, capaç de cobrir totes les seves necessitats i que els faciliti
l’accés a l’educació, a la salut, a un habitatge digne i a una alimentació saludable per
capacitar-los per a la vida adulta en plena igualtat d’oportunitats.
Volem expressar la nostra indignació per la situació d’insuficiència de les beques de
menjador en un moment d’especial dificultat com l’actual, on cal que les
administracions garanteixin allò que considerem bàsic i prioritari: la prestació del
servei escolar de menjador, una alimentació adequada i saludable a la població més
vulnerable que són els infants i joves.
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El darrer procés d’atorgament de beques de menjador ha posat de relleu la manca de
finançament necessari per part de la Generalitat de Catalunya per garantir una
alimentació equilibrada als infants catalans.
Un clar exemple, en aquest sentit, és el rebuig a la Proposició de llei sobre el servei
escolar de menjador que va debatre el Parlament el passat 9 de febrer, la qual
pretenia donar resposta a les necessitats bàsiques dels infants en condicions de
vulnerabilitat, així com regular l’accés, l’ús i el funcionament d’un servei de prestació
complementària a les escoles.
També la necessitat d’ajustar els criteris econòmics i socials perquè es puguin
beneficiar el major número de famílies en risc d’exclusió. Hores d’ara, milers de
famílies a tota Catalunya no tenen accés a una beca de menjador per als seus fills/es.
La cobertura de les beques ha baixat a Catalunya en 10 punts des del 2010, del 34%
al 24%, un fet que contradiu els acords contemplats al Pacte per la Infància a
Catalunya que agents socials, partits polítics i Govern van acordar el passat mes de
juliol de l’any 2013.
Una bona part dels ens locals, amb la intenció de donar resposta a aquelles famílies
que queden fora dels barems establerts i que, tot i així, es troben en situacions
d’exclusió social, han elaborat protocols de concessió de beques complementàries
per donar resposta al conjunt de la població amb necessitats d’alimentació. Aquestes
beques es financen amb recursos econòmics dels mateixos Ajuntaments sense que
sigui la seva competència, fet que suposa un pas més en l’asfíxia pressupostària en
la que es troben molts Ajuntaments de Catalunya, més encara si tenim en compte
que normalment és l’Ajuntament qui avança els diners per al pagament de les
beques, en una situació de retard en el pagament de les quantitats acordades al
Contracte Programa o del deute de finançament de la Generalitat de Catalunya vers
els Ajuntaments.
En concret, l’Ajuntament de l’Hospitalet ha passat d’aportar 200.000 euros/curs a
l’any 2.011 a 1.800.000 euros per aquest curs 2014/15.
La fórmula de complementarietat de les beques varia en funció del municipi. Algunes
van destinades a complimentar el 50% de la beca atorgada per la Generalitat de
Catalunya, ja que les famílies beneficiàries no poden fer front al 50% restant. D’altres
opten per atorgar beques a famílies que s’han quedat fora dels barems i que
necessiten assegurar una alimentació per als seus fills/es. És la Generalitat de
Catalunya, fent ús de les seves competències i atenent als acords signats en el Pacte
per la Infància, qui ha de cercar els recursos necessaris per assegurar l’accés a una
beca al 100% a tots els infants de Catalunya que ho necessitin, perquè és la seva
competència i perquè entenem que és una prioritat per al país en termes de cohesió
social i igualtat d’oportunitats.
Cal destacar que, enguany, es detecten diferències molt significatives en l’atorgament
de beques al 100% en funció del territori, fet que no concorda amb la valoració
homogènia que es demana als professionals dels Serveis Socials.
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En aquest sentit, és necessària una revisió dels actuals barems per a l’atorgament de
beques. Milers de famílies en situació d’exclusió social no poden beneficiar-se
perquè, entre d’altres aspectes, es comptabilitza com a capital mobiliari altres ajuts
socials o processos de pèrdua de l’habitatge, com dacions en pagament. En d’altres
casos, famílies que acompleixen els requisits renuncien a la beca al 50% per la
impossibilitat econòmica d’assumir la resta de la beca. Aquest fet, junt amb la
reducció dels imports de les beques, provoca en molts casos la compactació dels
dies de menjador fent que els infants només puguin gaudir menjador 2 o 3 dies a la
setmana.
Per altra banda, a més dels recursos econòmics, la complexitat en la gestió de les
beques menjador suposa que els Ajuntaments destinin un important nombre de
recursos humans durant tot l’any per tramitar-les, tot i estar contemplats només com a
intermediaris i no ser un àmbit de competència municipal. En aquest sentit, demanem
que la Generalitat de Catalunya aporti els recursos humans suficients per tramitar
aquestes beques a través dels Consells Comarcals, alhora que faciliti el tràmit
burocràtic per demanar-les.
Cal fer una menció especial a la situació d’aquests infants fora del calendari escolar,
del 22 de juny al 15 de setembre. Novament, els Ajuntaments i també les entitats del
Tercer Sector són les que intenten assegurar amb recursos propis l’alimentació dels
infants en períodes de vacances. Igual de preocupant és la situació dels adolescents
d’entre 12 i 16 anys amb jornada intensiva a l’escola, fet que impossibilita l’accés a
les beques menjador ja que no es dóna aquest servei i, per tant, els situa en una
indefinició davant les seves necessitats alimentàries.
En definitiva, el sistema de Serveis Socials està sent subsidiari de la fallida general
del sistema de protecció social, situant-lo com a últim recurs en resposta a altres
decisions relacionades amb la modificació de les condicions de la Renda Mínima
d’Inserció, la dificultat en la ocupabilitat, l’absència d’una renda garantida o el
desballestament de la Dependència. Tot en un moment en què es demana que els
Serveis Socials siguin eficients i actuïn amb celeritat.
Per tot l’anterior, els grups municipals del PSC-PM, EUiA i ICV-E proposen al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a que la cobertura de les necessitats de
la infància esdevingui una de les seves màximes prioritats, i que acompleixi amb
caràcter d’urgència els acords establerts al Pacte per la Infància de Catalunya, dotant
suficientment les partides destinades a la protecció dels infants, en especial aquelles
que fan referència a garantir la seva alimentació, de forma que el 100% de famílies
en situació de vulnerabilitat rebin el 100% de la beca menjador, revisant els actuals
barems per a l’atorgament de beques per tal no quedin fora que els milers de famílies
que actualment es troben en risc d’exclusió.
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat que garanteixi que tots els infants que
tinguin gratuïtat d’accés al servei de menjador escolar per qüestions de renda i/o per
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risc d’exclusió social, tindran garantit, per part de la Generalitat de Catalunya, l’accés
als àpats corresponents també en períodes no lectius, especialment durant les
vacances d’estiu, de primavera i d’hivern, per la qual cosa s’haurà de dotar dels
recursos necessaris als Consells Comarcals.
TERCER.- Comunicar els acords als grups parlamentaris representats al Parlament
de Catalunya, i a les Conselleries d’Ensenyament i Benestar Social i Família, al
Consell Comarcal del Barcelonès i al Consell de Ciutat.

MOCIÓ 19.- DE SUPORT A LA ILP PER A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI
39/2006, DE 14 DE DESEMBRE, DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I
ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA, EN MATÈRIA DE
PARTICIPACIÓ EN EL COST DE LES PRESTACIONS I SERVEIS DE LAS
PERSONES BENEFICIÀRIES.
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; del representant de PxC, Sr. Sánchez; del representant
d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve
Garnés; amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que la promulgació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència, va
suposar un avenç significatiu en l'extensió i intensificació dels drets socials d'àmplies
capes de la població que per raó d'edat avançada o discapacitat, originària o
sobrevinguda, precisen de suports per la seva autonomia personal i la seva
participació comunitària en condicions d'igualtat i dignitat.
ATÈS que el nou dispositiu de protecció social, el Sistema per l'Autonomia i Atenció a
la Dependència (SAAD), creat per aquesta Norma legal havia de començar a corregir
definitivament el dèficit històric que en aquesta esfera presentaven les precàries i
dèbils estructures de benestar a Espanya.
ATÈS que la consagració normativa de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció
a les persones en situació de dependència com el dret subjectiu que portava
aparellada la Llei 39/2006, a pesar de les seves deficiències, inaugurava una nova
forma de concebre i aplicar les polítiques socials que va generar enormes
expectatives en tot el teixit social, que considerava aquesta legislació com una
conquesta irreversible que permetria millorar les condicions de vida i de ciutadania de
grups socials en situació estructural de vulnerabilitat.
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VIST que transcorreguts més de set anys des de l'aprovació d'aquesta Llei, la
implantació i desplegament d'aquest nou sistema de protecció i del dret social en què
es traduïa, s'ha enfrontat a una infinitat de vicissituds, entre elles, i com més rellevant,
la virulenta crisi econòmica i social que ha malmès Espanya en aquest període i que
ha sacsejat amb violència les arquitectures de benestar, sempre insuficients, que han
de caracteritzar a un Estat com l'espanyol, que constitucionalment es defineix com
social.
ATÈS que aquesta adversa conjuntura econòmica, que ha induït a aplicar ferotges
polítiques de retallades de despesa pública, en combinació amb altres múltiples
factors - polítics, socials i de governança del sistema- han determinat que els
propòsits amb què va néixer la Llei en bona part no s'hagin assolit, deixant sense
resposta a les urgents necessitats socials que havia de satisfer.
ATÈS que un dels aspectes que sens dubte més rebuig ha suscitat en aquests anys
de desplegament del SAAD per part de les potencials persones beneficiàries de la
Llei, generant més cotes de frustració, ha estat el de la regulació de tot el que fa
referència a la capacitat econòmica i la participació en el cost de les prestacions,
conegut popularment com "copagament", que ha estat percebuda com una
reglamentació mancada d'equitat i justícia material, pròxima al que és confiscador i
que més que convidar a exercir el dret subjectiu, expulsava a les persones grans i
amb discapacitat destinatàries naturals del sistema, per com d'onerosos eren els
seus exacerbats requeriments en matèria d'aportació econòmica.
ATÈS que aquesta desencertada regulació dels aspectes econòmics de participació
en el cost de les prestacions, que comporta un risc cert de buidar el dret creat per la
Llei, ha de ser corregida i així ho avala no només l'opinió majoritària dels moviments
socials de les persones grans i persones amb discapacitat i les seves famílies, sinó
també el criteri dels professionals dels serveis socials i dels experts i analistes que
han fixat la seva posició en múltiples estudis i informes sobre la Llei 39/2006.
ATÈS que amb la finalitat de reorientar i enfortir aquest dispositiu de protecció social,
dotant-lo de major equitat i obertura, i contrarestant els efectes perversos evidenciats
en aquests primers anys de desenvolupament, resulta necessari i imprescindible
modificar la Llei 39/2006 per establir criteris més clars, justos i iguals en relació amb
la capacitat econòmica i la participació en el cost de les prestacions d'autonomia
personal i atenció a la dependència per part de les persones beneficiàries, dones i
homes amb discapacitat i d'edat avançada.
ATÈS que per aconseguir aquesta reforma legal, el CERMI i les entitats federades
com CERMI Catalunya (COCARMI) va posar en marxa el passat 3 de desembre de
2014, coincidint amb el Dia Internacional i Europeu de les Persones amb
Discapacitat, una Iniciativa Legislativa Popular, d'acord amb el que estableix la
Constitució Espanyola i en la Llei Orgànica 3/1984, de 26 de març, reguladora de la
iniciativa legislativa popular, amb el propòsit de demanar als propers mesos 500.000
signatures de ciutadans i ciutadanes que permeti portar aquesta proposta de canvi
legal a les Corts Generals per a la seva aprovació.
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Per tot l’anterior, els grups polítics municipals del PSC-PM, EUiA i ICV-E proposen al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar suport a la ILP que està portant a terme CERMI i COCARMI a
Catalunya amb el suport d’altres entitats del tercer sector social arreu de l’Estat.
SEGON.- Sol·licitar al Govern de l’Estat que prengui en consideració les demandes
presentades en aquesta ILP que són principalment:
• La modificació de l'article 14 de la vigent Llei, per precisar que serà també
objecte de normativa reglamentària estatal la regulació de la participació en el
cost de les prestacions, igual que passa ara amb la capacitat econòmica. De
la mateixa manera, respecte d'aquest mateix article, s'han de ampliar els
factors que es tenen presents a l'hora de determinar tant la renda com el
patrimoni, afegint a la edat el moment vital d'aparició de la situació de
dependència i la seva major o menor prolongació al llarg de la vida de la
persona beneficiària.
• La modificació de l'article 33 del text legal per incorporar diverses garanties
per a les persones beneficiàries que modulin el seu esforç de participació en
el cost de les prestacions que reben, com l'exempció d'aportació per sota d'un
determinat llindar de capacitat econòmica (2,5 vegades l'indicador públic de
renda d'efectes múltiples - IPREM-); la seguretat d'un mínim per despeses
personals, que no seria inferior al 40 per cent de la capacitat econòmica.
TERCER.- Donar trasllat dels següents acords al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat, a CERMI, a COCARMI, al Consell Municipal de Serveis Socials de
L’Hospitalet y a la seva Taula Sectorial de Gent Gran.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 20, 21, 22, 23, 24 i 25, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part del Partit Popular, Sr. del Río, em sembla que parlaran uns quants del
seu grup.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. La primera moción la vamos a dejar sobre la mesa, dado
que, si bien tenía que haberse firmado hace unos días, al final no ha podido ser por
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problemas que ha habido con un determinado grupo político en el Parlament de
Cataluña, y al final hoy se ha presentado este texto, mañana me dicen que será
firmado o la semana que viene, perdón, será firmado en la Junta de Portavoces, y
entonces la trasladamos al mes que viene, en donde esa declaración que ya tendrá la
firma de la mayoría de los grupos políticos en el Parlament de Cataluña, entonces
podremos apoyarla si se considera conveniente.
En la segunda moción solicitamos que el ayuntamiento manifieste su apoyo al Real
Decreto Ley de segunda oportunidad y que divulgue sus beneficios a las familias y
empresarios de la ciudad, a través de los medios de comunicación local.
Consideramos que la Ley de segunda oportunidad es un elemento de ayuda a los
colectivos más vulnerables económicamente, mientras hasta ahora sólo las empresas
podían acogerse a medidas de reestructuración de la deuda, a partir de esta Ley
también lo pueden hacer las familias.
También se permite el acuerdo extrajudicial de pagos y los asuntos relacionados con
insolvencias y en lugar de tener que ser solventados en el juzgado de lo mercantil
como hasta ahora, podrán resolverse extrajudicialmente a través de un mediador.
Otra medida de esta Ley es que se amplía el umbral de las familias para acogerse al
código de buenas prácticas, donde 30.000 familias ya han encontrado una solución a
su problema y donde además se han evitado 12.000 desahucios.
Por último, también cabe señalar que la Ley de segunda oportunidad permite la
dación en pago a hogares que han sufrido un embargo de sus bienes y que las
deudas que quedan impagadas tras la ejecución de esos bienes puestos como
garantía, dejarán de pagarse.
De ahí que pensamos que estamos ante una buena iniciativa del gobierno español,
que pretende ayudar a las familias más vulnerables.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Díez Crespo.

SR. DÍEZ
Sí, la moción número 23 hace referencia a las bonificaciones en la tarifa del agua,
para personas con dificultades económicas, y lo que pedimos es que se dé la máxima
difusión posible en los medios de comunicación municipales, de estas bonificaciones,
ya que no son automáticas, se han de solicitar, y por ello es fundamental informar a
los posibles beneficiarios de la posibilidad de acogerse a estas bonificaciones.
En la moción número 25 pedimos que se unifiquen los tramos de edad en las tarifas
para jóvenes, de los polideportivos municipales, ya que hay polideportivos que no
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ofertan este tipo de tarifa para jóvenes, y entre los que la ofertan hay grandes
disparidades. Mientras que en el Sergio Manzano y en Las Planas se aplica la tarifa
joven hasta los 24 años, en los polideportivos del Centro, Sanfeliu y Gornal sólo se
aplica hasta los 20 años. Estas diferencias provocan una situación de discriminación
para los jóvenes en función del barrio donde viven, ya que un joven de 21 años que
vaya al Sergio Manzano en Bellvitge paga 32,60 euros al mes, mientras que un joven
de la misma edad que vaya al polideportivo del Centro, pues paga 44,15 euros al
mes. Por todo ello, pedimos que en todos los polideportivos municipales haya una
tarifa de jóvenes hasta los 24 años.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Elisabet Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Jo defensaré la moció 22, que proposa la iniciativa dels
voluntaris a les biblioteques, com a reforç dels deures escolars. En un moment en el
qual hi ha debat en el tema que els nanos porten molts deures a casa i que els pares
pleguen tard i no es poden ocupar massa d’ajudar-los amb aquests deures, hem vist
que hi ha ciutats on s’ha implantat un servei de gent gran, jubilats, que en molts
casos són mestres i han sigut docents a la seva vida professional, i que ara poden
ajudar a aquests nanos a fer els deures.
En aquesta ciutat tenim biblioteques en molt bones condicions i moltes escoles també
tenen biblioteca, a on es pot implantar aquest servei i per això instem a l’ajuntament
de l'Hospitalet perquè estudiï la possibilitat de la implantació a les biblioteques
municipals o a les biblioteques de les escoles que ho demanin, d’aquest servei de
voluntaris com a reforç dels deures escolars pels nens que ho necessitin, pensem
que és beneficiós tant per la gent gran, com pels nanos. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Yo hablaré sobre la moción de la campaña institucional,
creemos que es muy grave, que es muy triste y muy grave, que los socialistas utilicen
el ayuntamiento para hacer su precampaña electoral. No sabemos cuánto se ha
imprimido, no sabemos cuánto ha costado, tampoco sabemos hasta dónde se ha
distribuido, lo que sí sabemos es que hemos encontrado esta publicidad del
ayuntamiento en forma de banner o robapáginas en medios digitales, que contiene
exactamente el mismo color que la publicidad del Partido Socialista, exactamente el
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mismo. No sabemos cómo se ha elegido, es uno entre 10.000, uno entre 10.000 y no
es casualidad, alguien ha dicho, coge el manual del Partido Socialista, busca el
pantone exacto de nuestro color y métele luego al ayuntamiento. Mi única duda es si
la persona que ejecutaba el anuncio se negó, si dijo que el color del ayuntamiento es
otro o si aceptó felizmente la ocurrencia del dirigente socialista que propuso eso.
Por todo esto, nosotros pedimos, primero, que se informe públicamente de cuánto ha
costado esta campaña, que quizás no es lo más relevante, pero está bien que los
ciudadanos lo sepan. Segundo, que se explique por qué se ha elegido el color del
Partido Socialista, exactamente el mismo color del Partido Socialista, para una
campaña institucional del ayuntamiento. Y tercero, evidentemente, que se retiren las
piezas que tengan ese color. Muchas gracias.

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

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds per contestar a les mocions del
Partit Popular, respecte a la primera ha quedat retirada o sobre la taula.
La segona, la “moción de apoyo al Real Decreto-Ley de segunda oportunidad”,
votarem en contra per diverses raons. Una, la primera, quant a la forma, vostès
insisteixen en un ús descarat del Decret-Llei com a forma de governar, com a forma
de legislar, a passat de ser un recurs extraordinari, a ser la manera habitual amb la
qual vostès, doncs aproven les lleis. Diuen que és per urgència, tenen raó, aquest
tema té moltíssima urgència, tanta com que des de l’any 2012 nosaltres venim
proposant mesures que vostès han ningunejat i mesures que eren evidentment
urgents, quan ja les proposàvem nosaltres. Per tant, quan la urgència és la protecció
dels drets de la ciutadania no han tingut cap pressa i ara quan la urgència és la
necessitat electoral seva, doncs tot són presses. Per tant, aquest Decret-Llei té més
de propaganda electoral que de política legislativa, això quant a la forma.
Quant al contingut, vostès estan més obsessionats per protegir el mercat hipotecari,
que en garantir el dret a l’habitatge i una vida digna, si fossin liberals de veritat, farien
com als Estats Units, on una part del risc de la insolvència l’assumeix també el
creditor i així s’estimula l’autocontrol dels crèdits pel sistema financer. Però vostès no
fan això, vostès carreguen tota la responsabilitat de la insolvència en els deutors,
oblidant-se que es tracta de persones que han perdut la feina o pensionistes que han
fet d’avaladors dels seus fills o, en molts casos, famílies monoparentals, dones
separades o divorciades. No fan cas ni de la jurisprudència del Tribunal Suprem,
sobre la nul·litat de les clàusules sòl abusives, el que presenten com a gran avenç, és
que no es podran aplicar les clàusules sòl abusives als pobres de solemnitat, els que
no ingressin més de 7.400 euros anuals i els altres? Són tants i tan draconians els
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requisits exigits que seran molt pocs els ciutadans que puguin acollir-se a la seva
segona oportunitat, tal i com ja ha passat amb el seu codi de bones pràctiques.
Respecte a la segona de les mocions, la del reforç escolar a les biblioteques, votarem
contràriament, Sra. Bas, perquè ja ho fem, és que no ho fem a les biblioteques de la
nostra ciutat, però ho fem a les escoles. Nosaltres, des de fa nou anys exactament,
tenim els tallers d’estudi assistit, que el fem a les pròpies escoles, amb els recursos
del Pla Educatiu d’Entorn, que abans eren de 450.000 euros la Generalitat i 200.000
euros l’ajuntament, i ara són 650.000 euros, però exclusivament de l’ajuntament,
doncs fem aquesta activitat. Hem fet possible, gràcies a aquests tallers d’estudi
assistit, entre d’altres coses, millorar l’èxit educatiu a la nostra ciutat i, per tant, hem
pujat 13 punts l’èxit educatiu. I li relataré una miqueta el que fem a la ciutat. Miri, cada
curs fem al voltant d’uns 30, 40, tallers assistits, en total hem fet 111 tallers assistits
en el mandat, en els quals han participat 2.938 alumnes, per tant, part de l’èxit
educatiu a la nostra ciutat o la millora d’aquest èxit, bé també perquè cada dia 2.938
alumnes, doncs fan algun taller d’estudi assistit, però no amb voluntaris, ho fan amb
professionals que els ajuden en els seus estudis, a fer el deures, etc.
La tercera moció, votem favorablement, és la que demana que s’informi al web
municipal sobre les bonificacions de la tarifa de l’aigua.
La quarta, la moció sobre la campanya institucional, afortunadament la temptació
d’utilitzar les campanyes institucionals en benefici propi, està molt regulat i per això hi
ha mecanismes correctors, per exemple, a partir de la setmana que ve, vostè ha de
conèixer que ja ni aquest ajuntament, ni cap altre, podem fer cap campanya
informativa que no sigui la que resulti imprescindible pel desenvolupament dels
serveis públics. I també he cercat a la memòria de la comissió assessora sobre la
publicitat institucional, que és l’òrgan encarregat de garantir que la publicitat
institucional de les administracions públiques serveixi amb objectivitat als interessos
generals, i evidentment no he trobat cap referència ni a colors, ni a pantones.
En tot cas, dir-li que ja no sé que s’haurà de fer, perquè tots els colors estan ocupats,
el vermell està ocupat pel PSC, el verd està ocupat per Iniciativa, el blau està ocupat
pel Partit Popular, el taronja per Convergència, ara el lila per Podemos, per tant, no
sabem quin color. Ja sé que hi ha moltes casualitats a la vida i escollir un pantone de
10.000 pot semblar una casualitat, però per mi també hi ha d’altres casualitats a la
vida inexplicables, al Sr. Fabra li toca la loteria cada any i és una del bombo, una de
100.000 números, per tant, el Sr. Fabra encara supera les casualitats d’aquest
pantone.
Respecte a la cinquena de les mocions, la dels poliesportius, em consta, he parlat
amb el regidor d’Esports aquest matí, que s’està treballant en el sentit que vostès
proposen, que diuen a la moció, en tot cas ell ho explicarà amb més detall, però
votem contràriament amb la confiança que, si hi ha algun tema de desharmonització,
doncs ho estan resolent en aquests moments. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies. Esquerra Unida votarà en contra de la 21, alguns dels arguments ja s’han
dit, fonamentalment pensem que és un Decret-Llei propagandístic a les portes d’un
cicle electoral, que va començar el cap de setmana passat a Andalusia, i a nivell de
contingut és un brindis al sol, en la lectura, diguem-ne, més benèvola d’aquest Reial
Decret. Per què, home, quan vostès parlen del tema de la reestructuració del deute,
això vostès li poden dir propagandísticament la segona oportunitat, però nosaltres
pensem, com ja han dit els portaveus dels afectats per la hipoteca i d’altres col·lectius
afectats, això no és cap Llei de segona oportunitat.
L’única segona oportunitat que reclama la gent que ha perdut el seu habitatge i que
no té cap altre habitatge on ficar-se, és que en compte del rescat bancari que ha fet el
govern de l’Estat, tant el govern del Partit Popular, com el del Partit Socialista, ha de
ser realment un rescat ciutadà per aquelles persones endeutades, un rescat de
veritat, no una reestructura del deute, no uns requisits draconians, com es deia, per
accedir a la dació en pagament, sinó una dació en pagament sense cap tipus de
restricció per aquelles famílies que senzillament no poden pagar i la inversió potent,
tots aquells diners que s’han dedicat a salvar una banca, com s’ha vist després en
molts sectors de la banca, corrupta, com el cas de Bankia, Caixa Catalunya i d’altres,
en comptes de fer això, destinar els diners a la dació en pagament i destinar els
diners a crear un parc públic, que la SAREB fos un parc públic real d’habitatge per la
gent que ho necessita, de lloguer social.
Això no s’està fent, s’està fent en un percentatge molt, molt, molt petit, que permet a
un ministre o al president del govern sortir amb unes dades a nivell propagandístic en
una roda de premsa, però l’impacte real sobre la gent, sobre milers, centenars de
milers de persones que avui estan en una situació sense habitatge, perquè li han pres
aquests bancs el seu habitatge, això no està tenint cap resultat o un resultat molt,
molt ínfim.
Sobre la 22, ens abstenim, perquè pensem que és una moció que està ben
intencionada en aquest sentit, per tant, no la votarem en contra, però pensem que és
una moció que és una mica, parteix del desconeixement de la realitat, es deia abans
des del regidor, tinent d’alcalde d’Educació, el que ja s’està fent, però en qualsevol
cas si s’hagués d’incrementar el servei i ampliar la xarxa per donar aquest servei als
alumnes, als nens i les nenes de l'Hospitalet, existeix una xarxa social de lleure molt
potent a la ciutat, que en qualsevol cas està ja actuant en el lleure i en els infants de
la ciutat, que més que crear un servei de voluntariat, doncs hi ha una xarxa important
ja i, per tant, en tot cas si s’hagués d’ampliar, s’hauria de fer sobre la base del que ja
tenim, existeix, treballa i opera amb molt èxit a la nostra ciutat, amb aquesta xarxa
d’espai i de lleure, per exemple, per posar un exemple.
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Sobre la moció 23, votarem a favor, a la 24 ens abstindrem i a la 25 ens abstindrem
també, perquè considerem que és una moció que estem d’acord sobre el fons,
s’hauria de tendir a unificar, nosaltres ja hem fet, en alguna ocasió Iniciativa en
aquest sentit, però abans de fer això s’ha de, en tot cas, homogeneïtzar tota la xarxa
de poliesportius, cada poliesportiu de la ciutat, per diferents raons històriques, que no
m’he entretindré, doncs hi ha diferents tipus de model de gestió i això fa que sigui
difícil aquesta unificació. Per tant, caldria tendir a aquesta unificació, però avui en dia,
a les alçades del mandat que estem, em semblaria també un brindis al sol aprovar
aquesta moció.

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

SR. ORDÓÑEZ
Sí, empezaremos por la moción número 21, la del Decreto-Ley de segunda
oportunidad, nos vamos a abstener, ya que entendemos que en ese Decreto-Ley hay
cosas que están bien y otras que no compartimos, pero la verdad es que tampoco
entendemos que un ayuntamiento tenga que mostrar un apoyo a una Ley estatal, ni a
una Ley parlamentaria, como no entendemos que aquí se traigan siempre mociones
criticando una Ley o criticando otra Ley, pues aún menos entendemos que este sea
el lugar de debate de cuando se ha hecho una Ley, pues traer para que uno de un
partido pues se autofelicite por esta Ley, la verdad es que no entendemos que el
Pleno del ayuntamiento tenga esta función y encima, pues le deja muy fácil, en este
caso a los grupos del gobierno, en vez de tocar temas de ciudad, pues irnos a tocar
el tema del Parlamento o del Congreso de los Diputados en este caso.
Sobre la que propone la iniciativa de los voluntarios en las bibliotecas, pues como es
una moción que tiene muy buena intención, pues nosotros la votaremos a favor,
aunque hoy en día haya profesionales haciéndolo, cuando una moción tiene buena
intención y si hay gente que se quiere dedicar a ello, pues no le vemos en absoluto
ningún problema en apoyarla.
Sobre la moción de las bonificaciones de la tarifa del agua, también estamos a favor
de ello.
Sobre…, nos traen la moción sobre el color de la campaña institucional, pues
obviamente como en las casualidades hay que creer lo justo, pues que uno de
10.000 sea casualmente realmente el color corporativo del Partido Socialista, pues
nosotros obviamente no creemos en esta casualidad. Entendemos que aquí se está
utilizando la publicidad institucional, se están utilizando recursos públicos de todos los
ciudadanos, en campaña preelectoral del Partido Socialista y entonces, pues
tenemos que compartir el fin de moción, más allá de que dentro de unos pocos días,
ya se prohíba hacer ciertos actos institucionales, pues bueno, está muy bien
calculado cuando se tiene que hacer y cuando no se tiene que hacer. Por tanto, aquí
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lo que estamos viendo es que se están utilizando recursos de todos los ciudadanos,
independientemente del partido al que voten, en intentar publicitar a un determinado
partido, en este caso el Partido Socialista, y no podemos estar de acuerdo en que se
tire el dinero de esa manera.
Sobre la que nos traen sobre la tarifa para los jóvenes en los polideportivos
municipales, pues es verdad una cosa que se decía, que es que aquí los
polideportivos, pues tienen diferentes tipos de gestión y quizás en un futuro hay que
tender a que estén todos regulados por el mismo tipo de gestión. Pero eso no puede
servir de excusa para la gran diferencia de precio que hay según el descuento para
jóvenes, en unos polideportivos o en otros polideportivos, por tanto, tiene que haber
alguna manera de que el ayuntamiento pueda gestionar estas diferencias y no puede
ser que dependiendo del barrio, pues un joven tenga un polideportivo cerca donde le
cueste 20 euros la cuota mensual y otro en su barrio le cueste 40 euros, al fin y al
cabo es una discriminación según el barrio donde uno vive, por tanto, tiene que haber
alguna manera y esperemos que se encuentre para solucionar este problema. Por
tanto, como vemos que la intención también es buena, que es homogeneizar estos
precios, pues votaremos favorablemente.

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

SRA. CLAR
Pel que fa referència a la primera moció, el que és la Llei de segona oportunitat, el
grup parlamentari català al Congrés dels Diputats, a l’any 2011, ja va presentar una
proposició en aquest sentit per a les persones sobreendeutades. Posteriorment, a
principis d’aquest any, abans que el govern de l’Estat presentés aquest Reial Decret,
nosaltres també vam presentar una proposició de Llei específica per regular la
segona oportunitat. Concretament el nostre diputat Sánchez Llibre en el Congrés de
Diputats ja va explicar que nosaltres consideràvem que aquesta Llei naixia sense
ànima social, que era excessivament rígida, excessivament burocràtica, massa
tècnica, que calia airejar-lo, treure-ho al carrer, saber quina era la realitat de les
persones a les que aquest Reial Decret havia de donar satisfacció, havia de donar
servei, i per això nosaltres proposàvem en el Congrés de Diputats, tramitar-ho com
un projecte de Llei.
Hi ha moltes coses, doncs que considerem que són justes en aquest Reial Decret,
justes, que es queden curtes, no que siguin de justícia, per exemple en el tema de la
mediació en insolvència de persones físiques considerem que seria molt positiu donar
entrada, donar cabuda, a la participació de les comunitats autònomes per a aquesta
mediació. Deixa també una mica a l’aire què passa amb les persones que actualment
es troben amb l’economia submergida, com clarificar-ho, això la Llei no és prou clara
de cóm s’hauria de fer. En el tema de la seguretat social i d’hisenda queden al marge
de la quita de deutors, per què un creditor normal ha de perdre el 100% del seu crèdit
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que se li ha concedit a aquesta persona que ha sigut endeutada i en canvi hisenda i
la seguretat social no, trobem que aquestes coses no són justes.
Però com ja he dit, tot això es va parlar en el Congrés de Diputats, aquesta moció no
entenem que fa aquí, a part de dir “autobombo y platillo” el que ha proposat el govern
de Madrid en aquest Reial Decret, llavors, dient que Convergència i Unió estem a
favor d’una Llei de segona oportunitat i que considerem que aquesta no cobreix totes
les necessitats, encara i així estem a favor d’una Llei de segona oportunitat, el que no
podem fer és donar suport a aquesta moció, que l’única cosa que ens demana és
això, facin publicitat del que ha fet el govern de Madrid, única i exclusivament.
Pel que fa referència a la moció de les biblioteques, doncs des de Convergència i
Unió veiem una cosa que és molt coherent, que es faci un estudi per veure la
possibilitat per a la implantació a les biblioteques municipals i a les biblioteques de les
escoles perquè es pugui donar aquest servei de voluntariat, com s’està fent en
d’altres municipis, parlem de voluntariat, no que n’hi hagi un cost, que el cost que ha
comentat vostè, doncs bé, potser hi ha una part d’aquest cost que ens el podríem
estalviar mitjançant aquest treball de voluntariat, com estan fent en d’altres municipis i
per això, votarem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Alcaldessa. En relació a la bonificació de la tarifa de l’aigua, nosaltres, tenint
en compte que ja des de serveis socials es dóna aquesta informació a les persones
que ho sol·liciten, no veiem malament una extensió d’aquesta informació als mitjans
públics de comunicació de la ciutat, que és el que vostès proposen, per la qual cosa
votarem a favor. Però el que sí veiem molt malament és que per part del seu partit es
mantingui en el Constitucional el recurs contra el Decret-Llei de la pobresa
energètica, perjudicant a totes aquestes famílies per a les que vostès ara demanen
més informació sobre els ajuts de l’aigua, per cert, ajuts que dóna l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, on governa Convergència i Unió, per cert, també
governa a la Generalitat i des d’aquí s’intenta, malgrat el recurs de vostès al
Constitucional, esgotar tots els procediments legals per fer front a les necessitats de
les persones i famílies, que vol cobrir el Decret-Llei de la pobresa energètica, aprovat
pel Parlament de Catalunya.
Respecte a les tarifes de joves en els poliesportius, votarem a favor, entenent que si
l’objectiu és el foment de la pràctica esportiva dels nostres joves, cal unificar l’edat
per definir les persones incloses en el segment de joves, vostès proposen els 24
anys, potser més ajustat incloure en aquest segment a tots aquells que puguin obtenir
el carnet de jove i que sigui l’exhibició d’aquest document el que es doni dels 20 als
25 anys, perquè ara molts poliesportius municipals accepten jove fins als 20 anys, a
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partir dels 20 als 25 anys l’exhibició del carnet de jove, i que tinguin accés als
descomptes tant de la tarifa total, com per l’abonament de 10 serveis o l’entrada
única. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, per donar resposta a la moció sobre la campanya institucional de l’Hospitalet City.
El Sr. Lluís Esteve parlava de colors, de colors dels diferents partits polítics, i
precisament feia referència als diferents colors de les formacions, la nostra és blava i
carbassa. Però dit aquest matís, també se’ns fa difícil creure que és fruit d’una
casualitat el fet que el color vermell socialista aparegui a la campanya de l'Hospitalet
City, apareix el vermell, com aquí ens han ensenyat, i no apareix el carbassa i no
apareix el blau. I, per tant, malauradament no és la primera vegada que veiem que
certes actituds que no ens agraden, que no compartim i que responen a una manera
de fer viciada pel fet d’haver estat 36 anys al govern d’una ciutat, sense haver de
donar explicacions a ningú.
Però dit això, tampoc podem donar el nostre suport a la moció presentada pel Partit
Popular, estem d’acord amb el fet del que es denuncia a la part expositiva, però el
que es demana creiem que ara no toca. ¿De què em serveix ara saber el cost de la
campanya? ¿En què hagués estat diferent el cost si en comptes d’utilitzar el vermell
socialista, s’hagués utilitzat un altre color? ¿De què em serveix retirar les peces
publicitàries ara que ja han caducat? Per això i perquè creiem que el que es demana
a la moció, que finalment és el que votem, no s’ajusta amb el que s’ha exposat, ens
abstindrem. Però el que sí creiem és que el que cal és exigir un protocol de bones
pràctiques, fixar clarament què és el que es pot i no es pot fer per evitar certs usos
partidistes, ja no només de la publicitat institucional, sinó dels recursos públics
d’aquest ajuntament.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. del Río, perdó, ara ens hem de posicionar el Partit Socialista. Sr.
Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo faré el posicionament del grup socialista respecte de les
mocions 21, 23 i 24, i els meus companys Graells i Cristian Alcázar faran de la 22 i la
25.
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Respecte de la 21, de la moció de la segona oportunitat, mirin, recordo en d’altres
Plens que dèiem, clar, posem uns títols a les mocions que dius, home, cóm podem
estar en contra d’una Llei de segona oportunitat. Mirin, nosaltres no estem en contra
d’una Llei de segona oportunitat, de fet vam portar alguna proposta en el Congrés
dels Diputats que el Partit Popular va encarregar-se que no prosperés. Ara no parlem
d’una Llei de segona oportunitat, sinó una altra vegada d’un Decret-Llei, amb la qual
cosa, a més a més, el que es fa és impossibilitar la possibilitat d’esmenar, de
proposar, de com a mínim esmenar i de fer aportacions o poder enriquir algun text.
Llavors, aquest Decret-Llei incorpora aspectes que creiem positius, però també
incorpora aspectes absolutament limitatius i és en base a aquesta doble funció de sí,
però no, no, però sí, és una Llei de segona oportunitat, s’han dit moltes coses, el
tema de la dació en pagament no està reconegut, que una vegada ha quedat
expulsat del seu habitatge o que ha quedat amb el deute exonerat, si en el termini de
cinc anys resulta que la vida li va una mica millor, allò que ara li han condonat, resulta
que ha de tornar a pagar-ho, és allò de dir, escolta, procura que si et va bé, com a
mínim passin cinc anys, perquè si és abans de cinc anys, anirem a buscar-lo.
Són totes aquestes coses, diguéssim, aquestes, si m’ho permeten i que se
m’entengui bé, aquestes petites trampes que conté el propi Decret, el que a nosaltres
ens fa no estar d’acord amb aquesta tramitació. El grup Socialista en el Congrés dels
Diputats es va abstenir, es va abstenir en aquesta votació, fent aquesta doble
consideració, per una banda la consideració que és un avenç absolutament
insuficient i, per tant, és allò de dir, d’acord, però encara falta molt recorregut.
Nosaltres creiem que, a més a més, com el que es demana a la moció és donar
suport a un Decret-Llei que ja està aprovat i que fem publicitat, el que votem és
contràriament en aquesta moció.
Respecte de la moció número 23, el que se’ns demana és que fem publicitat,
diguéssim, o que fem avinent, a través dels mitjans de comunicació locals, el tema de
les bonificacions de l’aigua, per tant, votarem favorablement.
I després, sobre la moció número 24 de la campanya institucional de L’Hospitalet
City. Mire, Sr. Cañizares, de entrada agradecerle la moción, porque creo, no sé si era
su intención, pero creo que ha conseguido dos objetivos, uno, que todos aprendamos
mucho sobre el tema del pantone y todo lo que eso significa, nos ha hecho hacer una
inmersión en un terreno habitualmente, creo que desconocido para la mayoría de los
compañeros y compañeras de la corporación municipal, y segundo, porque ha
conseguido que todos nos fijemos en la campaña, con lo cual todos íbamos mirando
y decíamos, cómo es posible que se nos plantee si esto es tan así o no es tan así. Yo
la verdad, cuando veo el emoticono aquel con los corazoncitos por ojo, de color rojo,
pues que quiere que le diga, a mí me gusta, más allá de si el pantone es el 485C o es
cualquier otro.
Yo creo que la campaña es lo que es, usted lo interpreta de una manera, yo diría…,
hombre, casi enfermiza, porque ya le digo yo que a nosotros en ningún momento se
nos había ocurrido, ya le digo, yo me he fijado en la campaña de manera detallada a
partir de que usted nos ha presentado la moción. Pero el color este, ya le digo, en la
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inmersión que nos ha tocado hacer en el tema del pantone, pues hemos descubierto,
al menos yo he descubierto, que este es el rojo brillante estándar, que se utiliza
siempre cuando alguien quiere pintar algo de rojo, que yo entiendo que a usted no le
guste el rojo, que le guste más el azul, ya lo entiendo.
Pero mire, por ejemplo, la comunidad de Madrid, hasta el año pasado su color
institucional de fondo de la comunidad era el 485C, no me veo a la Sra. Esperanza
Aguirre sospechosa de querer facilitar la campaña del Partido Socialista. Lo han
cambiado este año, es cierto, lo han cambiado al 032C, que si usted, que por lo que
veo sí, no es un maestro de la cosa, es muy difícil de distinguir, porque sigue siendo
rojo y el Consorcio de Transporte de Madrid sigue manteniendo el rojo en la
campaña.
De todas maneras, claro, si pensamos que cuando alguien ve algo rojo, lo primero
que se le ocurre es votar al Partido Socialista, ya me veo que en el próximo Pleno
usted nos traerá una moción para que durante la campaña, en los bares de
Hospitalet, en las terrazas, ni se sirva Coca-Cola, ni nadie se pueda comer un
McDonals y mucho menos que alguien lleve un teléfono Vodafone y lo vaya
mostrando por ahí, porque eso todo el mundo sabe que incita mayoritariamente a
votar al Partido Socialista, estoy convencido de que usted hará esa campaña en esa
dirección y que próximamente, en el próximo mandato, el Partido Socialista seguirá
gobernando esta ciudad. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Cristian Alcázar.

SR. ALCÁZAR
Sí, gracias Alcaldesa, para responder a la moción sobre las tarifas de jóvenes en los
polideportivos municipales, votaremos en contra, no porque estemos en contra del
sentido o del objetivo de la moción, que nos parece razonable el pensar que haya
una cierta armonización en cuanto a las tarifas y las franjas de edad en los
polideportivos, sino un poco porque creemos que nace de un análisis equivocado de
la realidad.
Primero, porque habla de discriminación, niego la mayor, no se discrimina a nadie
porque sea de ningún barrio, de hecho en esta ciudad estamos tan poco
discriminados que en menos de 12 km2 puedes ir a nueve polideportivos
municipales. Un vecino de La Florida puede ir al polideportivo de las piscinas
municipales de Hospitalet que está en el barrio de San José o puede ir al
polideportivo de Las Planas, con lo cual puede acogerse no sólo a las tarifas, sino a
los servicios que considere más oportunos en función de su interés. Por tanto,
discriminación cero, porque aceptarlo sería tanto como aceptar que se fijan las tarifas
en función del barrio en el que está el polideportivo y eso no es así, no lo ha sido
nunca y no lo será.
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Y un segundo elemento, que alguna cosa decía Alfons Salmerón al respecto, pero
que no tiene que ver tanto con la fórmula de gestión de cada una de las instalaciones
deportivas, que también, sino con los servicios que se generan en esas instalaciones
deportivas, que son diferentes, por ejemplo, se habla del Fum d’Estampa, en el Fum
d’Estampa no hay una zona de aguas wellness, con jacuzzi, con sauna, etc, en el
polideportivo del centro sí que lo hay ¿ustedes pagarían lo mismo por una cosa que
por la otra? ¿verdad que seguramente me responderían que no? Por tanto, los
precios responden a estudios de costes en función de los servicios que se establecen
en cada polideportivo y por eso de raíz son diferentes.
Otra cosa, y lo decía también el compañero Lluís Esteve, es que estemos trabajando
en un cierto plan de armonización de servicios y de tarifas, que debería tener en
cuenta el tema de las franjas de edad, evidentemente, y que en los próximos meses
intentaremos desarrollar y traer al Pleno, donde toca, en el debate de los precios
públicos, en el momento en que corresponda, después de las vacaciones de verano,
y evidentemente, si el Partido Popular o cualquier otro grupo del Consistorio tiene
alguna propuesta que hacer al respecto, serán estudiadas y las podremos poner
encima de la mesa.
Por tanto, sí un poco al sentido de la moción, pero consideramos que es un tema
bastante más complicado de lo que dan de sí dos minutos en el Pleno para una
moción. Gracias.

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

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa.

SRA. ALCALDESSA
No, perdó, perdó, perdó, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Sí, jo parlaré del tema de les biblioteques i dels voluntaris per donar classes de repàs
als nens i les nenes. Veiem que és una moció que parteix d’una bona voluntat, però
en definitiva el que veiem és, evidentment coincidim en què tenim una magnífica
xarxa de biblioteques, en això coincidim, que evidentment les biblioteques podien ser
un espai adequat per fer aquests tallers d’estudi assistit que, com deia el Sr. Lluís
Esteve, s’estan fent en d’altres espais, com són les pròpies escoles i, evidentment, el
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tema del voluntariat és un tema a treballar, però sempre, des del nostre punt de vista,
complementant el que estan fent professionals, fins i tot en aquelles coses que no
són d’horari lectiu. Cada cop més es demostra que el tema dels deures a casa i el
que són les activitats de reforç escolar fora dels centres, és importantíssima per
garantir l’èxit escolar d’aquells alumnes de famílies més desafavorides, per tant, això
ha de ser en mans de professionals.
Evidentment, podem parlar de voluntaris, però sempre complementant aquesta tasca,
per tant, nosaltres que podem coincidir en bona part amb la seva proposta i que
malgrat tot podem estar a disposició, de fet les biblioteques fan una tasca educativa
important, en coordinació amb l’àrea d’Educació, vull destacar per exemple el tema
de la lliga de llibres que és magnífic, però, evidentment, tenim altres espais a la ciutat,
tenim els propis centres, tenim els esplais, això no és com a d’altres ciutats, aquí
tenim d’altres espais també adequats, per tant, el que és important és el concepte
voluntariat, no tant el concepte espais, i això des de l’àrea d’Educació crec que es pot
coordinar molt bé, estem atenent a molts nens i, repeteixo, donant-los-hi resposta des
dels professionals.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé.

SR. GRAELLS
Evidentment, votem que no.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Reales Decreto los hemos utilizado todos, de hecho el
último gobierno socialista aplicó 87 Reales Decreto y 79 vetos, por tanto, no es que
sea el Partido Popular el único que haga esto.
Respondiendo al Sr. Esteve y también al Sr. Salmerón, hombre, pues mire, el código
de buenas prácticas ha ayudado a 30.000 familias y ha evitado 12.000 desahucios,
yo creo que también esto es una buena noticia para esas 30.000 familias y para las
12.000 personas que han evitado el desahucio, ojalá se hubiera hecho mucho más,
pero creo que para ellos también es una buena noticia. De hecho ahora proponemos
también la modificación de este código, en el sentido de que se amplía el límite anual
de renta familiar a 22.365 euros, que esto son el 40% de los hogares españoles, creo
que es una buena noticia Se limitan los intereses de demora, se incluye a personas
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mayores de 60 años que hasta ahora no era posible, se eliminan las cláusulas suelo
para los colectivos contemplados en este código, se prorroga por dos años más la
moratoria para desahucios, creo que esto también es una buena noticia.
Y mire, el código civil, haciendo referencia a las obligaciones de los deudores, es del
24 de julio de 1889, ha corrido mucho tiempo ¿no? pues el artículo 1911 dice
exactamente que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos
sus bienes presentes y futuros, pues fíjese desde 1889 nadie lo ha cambiado hasta
ahora y ese hasta ahora significa que las personas que en caso de dación en pago
en hogares, han sufrido embargo de sus bienes para pagar la deuda, la deuda que
quede por pagar se deja de pagar, es decir, no va a perseguir esa deuda ya a esa
persona, y creo que esto también estará usted conmigo que es una buena noticia.

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

Essent les 19.50 hores, abandona la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez, regidora
del grup polític municipal del Partit Socialista de Catalunya.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Lo primero agradecer los apoyos de los grupos que han
votado a favor y los que se han abstenido, pero que aún y así simbólicamente han
dicho que compartían el fin. Sólo quiero hacer dos apuntes, Sr. Esteve, el color
corporativo de este ayuntamiento es el verde, el pantone 320, lo que pasa es que hay
algunas personas que llevan tanto tiempo aplaudiendo lo que dicen los socialistas,
siendo verdes, que este color, este de aquí, les parece normal y corporativo.
Dicho esto, Sr. Belver, me parece muy divertida su intervención, sinceramente, es
divertida, hablamos de rojo brillante estándar, gracias a usted por la lección de
colores brillantes estándar, me parece que no existe, pero se lo agradezco. A quien
pretende engañar, en serio, este argumento a usted le puede servir, por supuesto,
pero si el argumento es este, si el argumento sólo es este, si lo único que pueden
decir de esta campaña, que tiene los colores del Partido Socialista, es ridiculizarlo,
bueno, yo me doy por satisfecho, porque cuando uno no tiene argumentos, como
usted, lo mejor que puede hacer es tomárselo con humor. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Sr. Belver.
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SR. BELVER
Mire, lamentablemente Sr. Cañizares, el problema es que usted lo ha dicho en
serio…

SRA. ALCALDESSA
Esperi un segon, un segon, Sr. Ordóñez, no, un momento, Sr. Esteve que va primer.

SR. ESTEVE
Confesso que l’altre dia vaig utilitzar el color verd per fer el powerpoint de balanç del
mandat d’educació, ho sento.

SRA. ALCALDESSA
Havia demanat la paraula el Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Dos apuntes muy rápidos, uno, sobre la intervención que ha
habido sobre la moción de las bonificaciones en la tarifa del agua por parte del
concejal de Convergència i Unió, es muy curioso que su queja vaya referida a un
Decreto contra la pobreza energética, que se para en el Constitucional, pero bueno,
claro, quieren hacer cosas que para el Constitucional ustedes se quejan y luego
resulta que usted, que además ha presumido de que Convergència i Unió gobierna
en el Área Metropolitana de Barcelona, pues ahí es donde se nos ha propuesto o
donde se ha hecho una subida desmesurada del agua, por tanto, no entendemos el
presumir de un sitio donde se nos está subiendo el agua muy por encima del IPC, por
tanto, muchos manifiestos contra la pobreza energética, pero cuando toca realmente
hacer una medida en contra de ella, nos suben el agua muy por encima del IPC.
Y sobre lo del color corporativo de la publicidad, pues bueno, aquí un poco también lo
que decía el concejal del Partido Popular, cuando no han tenido argumento, han
empezado a ridiculizar una cosa, porque aquí ustedes se creen que esta ciudad es
suya y la verdad es que esta ciudad no es suya, esta ciudad es de los vecinos, y
hacerse el tonto, Sr. Belver, puede parecer gracioso, puede haber intentado quedar
muy bien, como digamos la última payasada que ha hecho el concejal de Iniciativa,
pero realmente no ha querido ni entrar en el debate, porque es precisamente el
mismo color y entonces está hecho con toda la intención del mundo para identificar la
ciudad de Hospitalet con el Partido Socialista y la ciudad de Hospitalet es de todos
los vecinos, independientemente del partido al que voten.
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SRA. ALCALDESSA
Per part de Convergència i Unió vol algú intervenir? Sí, Sr. Belver.

SR. BELVER
Como decía antes, Sr. Senén, para mí el problema es que usted lo plantea en serio, y
no lo digo como problema si usted quiere plantearlo, a ver, mire, usted, de verdad, si
usted piensa de verdad que hay una intencionalidad política en la campaña
institucional de hacer publicidad de l’Hospitalet City en este caso o de cualquier otra
cosa, de verdad, que gracias por reconocernos ese mérito tan rebuscado, pero que
no, mire, que no.
Ahora el Sr. Ordóñez además decía que aquí todos tenemos una intencionalidad,
todos somos una panda de maléficos que aquí estamos mirando a ver cómo nos
metemos en el subconsciente de los ciudadanos, para que sueñen con el rojo y el 24
de mayo, de aquí a dos meses, voten socialista ¿usted se cree que la gente es tonta?
Usted se cree que yo soy tonto, pero eso ya lo doy por descontado, pero pensar que
los otros 250.000 habitantes también lo son, no, hombre, no.
Mire, la gente es bastante más inteligente que eso y vota en función de otras cosas y
de otras tonterías y de otras barbaridades que dice según quien y no por el color de
un cartel. Si a usted le votan o le dejan de votar será por lo que dice, no por lo que
calla, por lo que dice y por lo que piensa, pero no hay nadie, creo yo, que a estas
alturas de la vida, se ponga a votar de aquí a dos meses, porque el ayuntamiento ha
puesto un cartel con el mismo color que el de un partido que se presenta.
Mire, el Sr. del Río hoy nos viene con una corbata que tendría que ser de UPyD, qué
le decimos ¿le va a abrir un expediente su partido? Hombre, por favor, hombre,
seamos un poco más serios y cualifiquemos la inteligencia de la gente en lo que es,
tenemos una democracia, sí, sí, mi corbata es del color del PP, sí, sí, y como usted
bien sabe, no lo hago para hacerles publicidad, entonces, llegar a esos límites, miren,
es tener en muy poca consideración a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, y
nosotros, como pensamos que son bastante más inteligentes que eso, no hace falta
que recurramos a eso.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Senén.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Para terminar, no lo pienso yo, lo piensa el Partido Socialista
que votó la reforma de la Ley electoral por la cual, a partir de la semana que viene,
como bien lo ha explicado el Sr. Esteve, esto no se puede hacer, el Partido Socialista.
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SRA. ALCALDESSA
Bueno, dejémoslo aquí, pasamos a las mociones de Convergència i Unió, Sra.
Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 20, 21, 22, 23, 24 i 25;
adoptant-se els següents acords:
MOCIÓ 20.- DE ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA EN RECUERDO DE LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ 21.- DE APOYO AL REAL DECRETO LEY DE SEGUNDA
OPORTUNIDAD. 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; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i
del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; amb 6 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i 1 vot
d’abstenció dels representant de PxC, Sr. Ordóñez; assistents presents en el moment
de la votació.

MOCIÓ 22.- PROPOSANT LA INICIATIVA DELS VOLUNTARIS A LES
BIBLIOTEQUES COM A REFORÇ DELS DEURES ESCOLARS. Ha estat rebutjada
amb 14 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; amb 11 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC,
Sr. Ordóñez; i amb 1 vots d’abstenció del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón
Muñoz; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 23.-

SOBRE LAS BONIFICACIONES EN LA TARIFA DEL AGUA.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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Atendiendo que hay una serie de bonificaciones en la tarifa del agua para personas
con dificultades económicas, en concreto:
-La tarifa social correspondiente al 25 % del importe del servicio del agua que se
aplica desde el 01/01/14 a los pensionistas y las unidades familiares con todos sus
miembros en paro.
-La bonificación por ampliación de tramos en el caso de las viviendas en las que
convivan 4 personas o más y en el caso de los hogares con personas con grado de
disminución superior al 75 %.
-Fondo de solidaridad para personas con una especial vulnerabilidad económica.
Considerando que no son bonificaciones automáticas sino que han de solicitarse
expresamente ante la Agencia Catalana del Agua y en el caso del Fondo de
solidaridad ante ayuntamientos, Caritas o Cruz Roja.
Y considerando que se le debe dar la máxima difusión a estas bonificaciones para
que el mayor número de personas puedan beneficiarse.
El grupo municipal del Partido Popular propone al pleno del ayuntamiento la adopción
de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.-Que se informe, a través de los medios de comunicación públicos
dependientes de la empresa municipal La Farga, a los potenciales beneficiarios de
estas ayudas.
SEGUNDO.- Dar traslado a La Farga Gestió d’Equipaments.

MOCIÓ 24.- SOBRE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL L’H CITY. Ha estat
rebutjada amb 14 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; amb
7 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas
i Cañizares; i dels representant de PxC, Sr. Ordóñez; i amb 5 vots d’abstenció dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant d’EUiA,
Sr. Alfons Salmerón Muñoz; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 25.- SOBRE LA TARIFA PARA JÓVENES EN LOS POLIDEPORTIVOS
MUNICIPALES. Ha estat rebutjada amb 14 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís
Esteve Garnés; amb 11 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río,
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Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; i amb 1 vot d’abstenció
del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; assistents presents en el
moment de la votació.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 26 i 27, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentación, Sr. Monrós.

Essent les 20.00 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SR. MONRÓS
Sí, Convergència i Unió portem una moció a favor de la reforma horària. Volem que
l’Ajuntament de l'Hospitalet doni suport a les mesures que facin possible fer la
transició cap a la reforma horària. La reforma horària permetrà elevar el factor de
temps com una variable rellevant en la recerca de creixement i benestar personal de
les persones.
Creiem que s’ha de donar suport a aquelles mesures encaminades a impulsar uns
horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal passar a
uns horaris propis de la era industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova
societat del coneixement i del consum, amb més complexitat social i augment
progressiu de les desigualtats.
Considerem que la transició cap a uns horaris europeus afavorirà de manera
significativa la conciliació de la vida professional amb la familiar, fet que contribuirà a
la millora de les relacions socials.
La reforma horària porta implicats els valors de la austeritat, la responsabilitat i la
sostenibilitat que s’exemplificaran amb uns menors consums energètics a tots els
nivells.
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Al mateix temps, aquesta reforma pretén impulsar un estil de vida més seré i amb una
menor càrrega d’estrès, fet que permetrà reduir el nombre de patologies associades
amb aquest sentiment.

SRA. PEREA
Molt bé, Sra. Clar, té la paraula.

SRA. CLAR
Sí, pel que fa referència a la següent moció, això és un conveni que n’hi ha entre
l’Institut Català de les Dones, les associacions municipalistes, la Federació de
Municipis, per tal de donar difusió d’aquest número de telèfon, el 900.900.120,
d’Atenció Integral a les dones que han patit violència masclista, amb la col·laboració
dels gremis de comerciants, botiguers i restauradors dels diferents municipis.
El material es proporciona des de l’Institut Català de les Dones, els cartells, els
adhesius i tal, i els comerciants, botiguers i restauradors, es comprometen a tenir-ho
en un lloc visible al seu aparador, per tal que la gent que passeja pel carrer ho pugui
veure i pugui tenir accés a aquest número de telèfon.
Pensem que qualsevol mesura que vagi per ajudar o eradicar la violència masclista
és una cosa positiva, això en aquest cas, és un conveni que a l’ajuntament li sortiria
de franc, no ens costaria un duro, donaria molta visibilitat a nivell de carrer, d’aquesta
informació i d’aquest número de telèfon i pensem, doncs que podia ser una bona
iniciativa.
I el que es demana és que l’ajuntament faci d’intermediari entre les associacions, per
donar informació d’aquest possible conveni que es podria fer amb l’Institut Català de
les Dones amb les entitats municipalistes, per poder establir aquest conveni en el
nostre municipi i poder fer difusió d’aquest número de telèfon. Gràcies.

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

SR. ESTEVE
Sí, Iniciativa ens abstindrem de les dues mocions. A la primera farem una abstenció
en el sentit que ha hagut canvis de redactats, etc, i entenem que no compartim el
conjunt de la moció.
I respecte de la segona, entenc que des d’aquesta ciutat, des del CAID, doncs ja
s’està treballant, des del programa municipal de la dona, inclús en el document de
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balanç del PAM diu literalment que estem fent atenció continuada integral a dones
afectades per violència de gènere, mitjançant la intervenció social, atenció
psicològica, assessorament jurídic, i estem fent tot l’acolliment amb dispositius
específics per dones en situació de violència de gènere. Per tant, entenc que és un
treball que ja estem fent i que en tot cas després la regidora suposo que
desenvoluparà.

SRA. PEREA
Gràcies Sr. Esteve. Sr. Salmerón, per al posicionament.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Perea. Bé, votem favorablement de les dues mocions, sobre la segona,
òbviament a favor de tot el que sigui la lluita per eliminar aquesta xacra que és la
violència de masclista i, per tant, a favor del contingut d’aquesta moció.
I a la primera, votem favorablement tot i que, si som sincers, no sabem ben bé que
significa votar a favor de la moció, perquè la moció a l’acord diu, si tinc la correcta,
diu: “L’Ajuntament de l’Hospitalet aprova aquesta resolució amb l’objectiu de donar
suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària.” Bé,
doncs vale, doncs votem a favor, em recorda una mica com quan allò de ¿vol firmar
en contra de la droga? Bé, doncs sí, clar, és gratis firmar, doncs firmem.
Però què significa això, per tant, estem d’acord amb la moció, amb el que significa la
conciliació laboral òbviament i que els treballadors i les treballadores i la població en
general, doncs guanyi qualitat de vida i això repercutirà, com diu la moció,
moltíssimes coses, però no podem ser ingenus, no dic que el Sr. Monrós ho sigui,
però no podem ser ingenus i pensar que arribarem a una reforma horària més
assimilable a la que tenen alguns països del nord, si no fem reformes estructurals
molt potents amb aquest model econòmic que tenim en aquests moments.
Per tant, avui en dia, amb més de cinc milions d’aturats, doncs qualsevol que estigui
al mercat laboral sap que la gent signa contractes de quaranta hores i està fent 45 o
50 en realitat, perquè si no et quedes després a treballar, doncs segurament no
renovaran el contracte. Per tant, per moltes mocions que fem aquí, que òbviament
estem d’acord amb el fons i votem a favor, però volem fer aquesta reflexió, calen
reformes profundes, no culturals, sinó econòmiques, la cultura acostuma a ser una
conseqüència de l’economia, són culturals, però són econòmiques.
O no podem pretendre que la reducció d’horaris, però aprovem lleis i decrets a favor
de la liberalització d’horaris de les superfícies comercials, per exemple, com li diem a
la botiga d’aquí al costat del carrer Major que tanqui a les sis de la tarda per millorar
la conciliació laboral, però li permetem que el Corte Inglés o qui sigui, doncs estigui
fins a les 10 de la nit i pugui obrir el diumenges. Per tant, no podem ser ingenus,
estem a favor de la moció, però estem a favor de la moció en el fons de la moció, i no
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podrà fer-se si no és amb treball per tothom i treball de qualitat i amb seguretat
laboral pels treballadors i les treballadores.
Per tant, si òbviament votem a favor, perquè estem compromesos realment amb
aquesta transició cap a la reforma horària, esperem que tothom que voti la moció
avui, doncs ens veurem en el mateix camí quan demanem drets socials i laborals per
tots els treballadors i les treballadores, per exemple.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. Ordóñez, per al posicionament de Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, Plataforma per Catalunya votarem favorablement a la número 27 i votarem
favorablement també a la moció que ens parla de la reforma horària. És certa una
cosa, que a la moció no queda ben clar que és el que votem, nosaltres votem
favorablement, perquè entenem que en el fons el que s’està buscant aquí seria
millorar la conciliació de la vida familiar i la laboral, però és ben cert, com s’ha dit, que
tampoc queda clar, com entenem que en el fons ho entenem i si no ens corregeixen,
que en el fons el que es busca és això, doncs votarem favorablement.

Essent les 20.05 hores, abandona la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor
del grup polític municipal del Partit Popular.

SRA. PEREA
Molt bé, doncs per al posicionament, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, también votaremos a favor de las dos mociones. En la primera de lo que se trata
es de buscar la conciliación laboral y es un tema que actualmente está a debate y
debatiéndose en el conjunto de España, yo creo que el camino tiene que ir en ese
sentido. Y la segunda, evidentemente, todo aquello que suponga reforzar nuestra
lucha contra la violencia machista, evidentemente también cuenta con nuestro apoyo.

SRA. PEREA
Molt bé, doncs ara per part del Partit Socialista, Sr. Fran Belver.
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SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Perea. Jo faré la número 26 i la companya Dolors Fernández farà la
27.
Respecte de la número 26, que fa referència al tema de la reforma horària, nosaltres
votarem favorablement, entenent que aquesta és una evolució, diguéssim, que des
del punt de vista social, en aquest aspecte, diguéssim, el nostre país va endarrerit
respecte també del conjunt de la Unió Europea. I no és tant un tema com moltes
vegades s’ha fet creure de clima o demés, perquè països del nostre entorn, amb un
clima i amb una manera de ser llatins, allò que deien, també tenen altres horaris
diferents dels nostres.
Però, i ho explicava perfectament el Sr. Salmerón, és un canvi cultural en moltes
altres coses, des que després fem el debat de si liberalitzem completament els
horaris comercials, de si allarguem determinats horaris per poder fer determinat tipus
d’activitats i els horaris després d’oci, que tenen a veure amb la vida familiar, com és
la programació de televisió mateix, que tenim programes del que es diu “prime time”,
a partir de les deu o les onze de la nit, amb la qual cosa, no té cap sentit que fem
altres coses si no ho abordem des d’una globalitat.
I un detall no menor, perquè al cap i a la fi el que determina també els horaris i els
nostres bioritmes, diguéssim, com a éssers, és el tema solar. El tema solar, recordar
que en els anys 40 Franco va determinar canviar l’ús horari d’Espanya i alinear-se
amb Berlín en lloc de amb Londres, perquè a Berlín hi havia qui hi havia i a Londres,
diguéssim, ell amb el Sr. Churchill no tenia tan bon rotllo, i estem fora del que seria el
nostre fus horari, el nostre fus horari realment amb qui es correspon és amb el de
Londres i no amb el de Berlín. Per tant, una manera també d’adequar el conjunt del
país a aquest us horari, seria col·locar-nos allà on ens pertoca que és alineats amb el
meridià de Londres.

Essent les 20.07 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Sí, la Sra. Dolors Fernández per a la número 27.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, Sra. Annabel Clar, votarem que no, però votarem que no perquè ho estem fent, a
veure, el dia 28 d’abril em sembla que va ser que la Federació Catalana de Municipis
i l’Associació Catalana de Municipis, conjuntament amb l’Institut Català de les Dones,
van acordar fer difusió d’aquest material divulgatiu en contra de la violència de
gènere, amb un telèfon que ens animava a trucar en casos d’urgència. Nosaltres que
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som molt bones minyones, el dia, em fa l’efecte, 30 de juny, doncs amb el company
de Promoció Econòmica, vam citar a les cinc associacions que hi ha de comerciants,
per dir-los si s’afegien a aquesta campanya, ens van dir que sí, òbviament, i a
l’octubre vam tenir els primers..., són com unes bandes, no són cartells ben bé, es
van ja repartir els primers 700 i al 2015 hem continuat amb 800 i 500 més, i que ens
sembla bé, vull dir, ens afegim i no cal conveni ni acord.
Nosaltres l’únic que demanem és que no siguin, a veure, tan ronyes a l’hora de
proporcionar-nos cartells, perquè nosaltres en demanem, en demanem i en demanem
i dóna la impressió o que les tirades són massa curtes o que ens els van enviant amb
comptagotes, vull dir, el telèfon un cop truques i et diuen, vagi a l’ajuntament de
l'Hospitalet, vagi al Centre d’Atenció i Informació a la Dona que ja l’atendran, ja ens
sembla bé, és l’espai referencial i és el que ens toca fer. Però alhora tampoc ens
dóna l’oportunitat de posar-ho a tants llocs com nosaltres voldríem, perquè clar, a
més a més, dels comerciants ho hem posat a les biblioteques, ho hem posat als
centres sanitaris, als de serveis socials, als centres esportius, però això sí, se’ns
continua quedant una mica curt.
Com que em sembla que aquesta campanya ha de ser permanent, no deu ser molt
cara des del punt de vista econòmic, jo sí que els hi suggeriria que fossin una mica
més esplèndids i que quan demanem, doncs 1.000 cartells, no ens donin 500 i que
quan demanem 2.000 ens donin 300, perquè pensem que és una campanya que ha
d’estar permanentment i s’ha d’anar revisant permanentment, i no podem oblidar-nos
que en un comerç ja n’hi ha i pensar que estarà per sempre. Gràcies.

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

Essent les 20.10 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor
del grup polític municipal del Partit Popular.

SRA. CLAR
Jo vull pensar que no és un problema de ronyeria, sinó d’excés de demanda, vull
creure que la campanya ha tingut molt d’èxit, que n’hi ha molts municipis que s’han
sumat a aquest conveni, a aquest acord, digui-li com vulgui, i que el procés
d’impressió, doncs no va tot el ràpid que hauria d’anar-hi.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna qüestió més? Doncs passaríem a l’apartat de les mocions de
Plataforma per Catalunya.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 26 i 27; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 26.-

MUNICIPAL A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 22 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, 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; del
representant de PxC, Sr. Ordóñez; i del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón
Muñoz; i amb 1 vot d’abstenció del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en
la seva part dispositiva:

La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells
horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant
el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement
desordenat, especialment del sector dels serveis, i també sovint, de la cultura del
presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de
treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en
seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de
riscos psicosocials de les persones treballadores, la persistència de la divisió sexual
del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut
derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la
manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una
disminució del benestar de la societat en general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis
dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la
rèmora que representa la desorganització horària actual incapaç de fer front a la
complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a
17-18h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat
espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora s’aturi
dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral
s’allargui fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc
compactada provoca sopar a partir de les 21h en el millor dels casos, dificulta el
temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària,
impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les
organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores
de son. En definitiva se solapa el temps personal i el temps de descans. A més,
aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite
que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a
les 19-20h del vespre.
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Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels
horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats
d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis de la
Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound)
amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha
diferències entre estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat tot just
s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en
un context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos,
però sobretot, en què cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per
una compulsió productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la
flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional
generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics,
públics i privats, sense perjudici de que es reconeguin després determinades
situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes generals, per
atendre determinades situacions personals o de determinats col·lectius
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària Ara és l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la
plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns
horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en
definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les
necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat
social i augment progressiu de les desigualtats.
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor
sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i
sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a
nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell
micro (de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests
treballs és debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris
anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció
sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals,
els esportius, els televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques
i privades que els puguin permetre.
Per tots aquests motius, el grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de
L’Ajuntament de l’Hospitalet d’adopció dels següents acords:
PRIMER.- L’Ajuntament de l’Hospitalet de Ll. aprova aquesta resolució amb l’objectiu
de donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma
horària.
SEGON.- Notificar l’aprovació d’aquesta resolució a l’ACM, la FMC i la iniciativa per a
la reforma horària a info@reformahoraria.cat així com donar trasllat a les
associacions i entitats de la ciutat.
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MOCIÓ 27.- PER FER DIFUSIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA
ESPECIALITZADA 900 900 120 DE LA XARXA D’ATENCIÓ I RECUPERACIÓ
INTEGRAL PER A LES DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA. Ha
estat rebutjada amb 12 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; amb 11 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; del representant de PxC, Sr. Ordóñez; i del representant d’EUiA, Sr.
Alfons Salmerón Muñoz; i amb 1 vot d’abstenció del representant d’ICV-E, Sr. Lluís
Esteve Garnés; assistents presents en el moment de la votació.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

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

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Ordóñez.

Essent les 20.12 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa, empezaremos por la segunda de las mociones, que es en la
que pedimos dotar a la guardia urbana de las pistolas tipo Taser o en su defecto tipo
Stinger. Vemos como, año tras año, el problema de la inseguridad es el principal
problema de los vecinos de nuestra ciudad y sobretodo muchas veces lo que se ve
es la inseguridad, pues por ciertas situaciones que se dan muchas veces en la zona
de ocio, pues con gente que va bebida o que va drogada, que provoca situaciones en
las cuales hay peleas, en las cuales hay agresividad y ante las cuales, pues muchas
veces es nuestra guardia urbana la primera que llega a la zona de conflicto.
Lo que pretendemos con esta moción es dotar a guardia urbana, como siempre se ha
hecho, de todos los medios necesarios para que puedan realizar de la mejor manera
posible su trabajo. Visto que muchos ayuntamientos de Cataluña, la policía local
dispone de pistolas tipo Taser, pues nosotros solicitamos que nuestra guardia urbana
también las tenga. Entendemos que todo lo que sea prevención, pues nos iría muy
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bien. En muchos casos lo que es la pistola Taser, más que en tipo de actuación que
tiene, lo que sirven, tiene un efecto puramente disuasorio y preventivo, alguien que
esté en una situación y se encuentre a un agente que le muestra una pistola tipo
Taser, pues seguramente tenga menos ganas y menos posibilidades, obviamente, de
agredir al agente.
Lo que se consigue con esta herramienta, a nivel policial, primero es la disuasión,
como hemos dicho, segundo es también un mejor control, en este caso, de quien
genera el problema y tercero, obviamente y quizás lo más destacable, es garantizar
la seguridad del agente. Entendemos que en cualquier conflicto físico se podría dañar
más tanto al detenido, como al propio agente, por tanto, todo lo que sea, primero
evitarlo y, segundo, todas las medidas necesarias para que ese daño sea menor,
pues va en beneficio, digamos, del control de situación.
Entendemos como mucha policía dice que las porras, pues son una herramienta del
siglo XVIII, por tanto, nos tenemos que modernizar, como así lo han hecho muchas
policías locales de Cataluña, no hay que ir más allá, por tanto, con todos los estudios
que hay, se ha visto que cuando se han empezado a utilizar las Taser, se ha
experimentado un menor número de lesiones, tanto en los agentes, como en los
detenidos, en países donde el arma de fuego se utiliza más, pues obviamente hay
una disminución del arma de fuego por parte de los cuerpos policiales y también se
ha detectado que hay un menor número de denuncias contra los agentes por exceso
de fuerza.
Por tanto, nosotros lo que proponemos, como dice la moción, es dotar a los agentes
de guardia urbana de pistolas tipo Taser o en su defecto tipo Stinger, que es un arma
parecida.
Y la otra moción que traemos, pues es una moción en la cual pedimos que se
garantice la celebración de unas fiestas mayores y patronales libres de contenido
político e ideológico, entendemos que las fiestas patronales, ya sean las de la ciudad
en global o ya sean las de los barrios, son para celebrar unas fiestas de todos los
vecinos, independientemente que tengan unos pensamientos políticos u otros,
creemos que es un momento de fiesta y diversión, de compartir espacio, entonces lo
que no gusta ver es que ciertas actividades, pues tienen un matiz puramente político,
entonces, al final lo que hacen estas actividades es intoxicar parte de la fiesta, ya que
puede haber gente que ideológicamente las comparta e ideológicamente no las
comparta.
Por tanto, decimos, todo lo que sean fiestas mayores, populares, tradicionales, pues
bueno, no tiene que haber ningún tipo de manifestación política, en este caso, muy
concreta, una de las cosas, que además se preguntaron en Junta de Portavoces, era
sobre las fiestas de Bellvitge, ahí hay una diversidad absoluta de casetas de diversos
partidos, por tanto, ahí sí que se da una oportunidad a todo el mundo, pero en otras
ocasiones hemos visto fiestas de determinados barrios en las cuales hay
manifestaciones políticas de un solo sentido.
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Por tanto, nosotros entendemos que, bueno, que lo que no se tiene que hacer es
celebrar ningún tipo de acto político durante las fiestas mayores y patronales, en las
fiestas de los barrios, por tanto, traemos esta moción en este sentido.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament dels grups, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds sempre votem contràriament a les
mocions de Plataforma per Catalunya, però avui ho farem, en una d’elles, a dues
mans. En tot cas, abans el Sr. Ordóñez, que sempre em dedica alguna paraula,
doncs m’ha dit pallasso, una professió ben digna, però prefereixo ser un pallasso que
un troglodita cavernícola i m’explicaré.
Respecte a les pistoles Taser, vostès tornen a ser alarmistes, a generar pànic a la
ciutat, que és el seu habitat natural, dient que cada cop hi ha més inseguretat a la
ciutat, quan saben perfectament que, baròmetre rere baròmetre, la ciutat se sent més
segura. Un cop més la solució que proposen és exclusivament repressora, la
veritable vacuna contra la violència i la intolerància no és la repressió, sinó que és
l’educació.
Estem totalment d’acord en dotar la guàrdia urbana, com el conjunt de funcionaris
que presten els serveis públics, de tots els elements necessaris per realitzar la seva
funció, i en el cas de la guàrdia urbana, especialment aquells que garanteixen la seva
protecció i seguretat. Les pistoles Taser no són un d’aquests mitjans per tot el que
comporten i li explicaré quatre informes que tenim, que hem buscat i que ens hem
documentat.
L’informe d’armes elèctriques, què sabem, què ignorem, aquest és el títol de
l’informe, elaborat per tres membres de la Unitat Central d’Informàtica i Electrònica
Forense dels Mossos, conjuntament amb una metgessa de l’Institut de Medecina
Legal de Catalunya, atribueixen a les Taser una taxa de mortalitat de l’1,4%, per tant,
cada cop que de 100 vegades que es dispara, doncs moriria una persona a la nostra
ciutat.
L’informe indica que la utilització d’armes elèctriques, com a mecanisme policial
d’immobilització temporal, és molt controvertida, ja que s’han atribuït morts amb
privació de llibertat com a conseqüència del seu ús. Així mateix, indica que és
possible que indueixin fibril·lació ventricular, que porta irremediablement a la pèrdua
total de la contracció cardíaca, amb una manca total del bombament sanguini i, per
tant, a la mort del pacient, a més a més, la descàrrega podria causa lesions
musculars i cutànies, en el sistema neuroendocrí, cerebral o fins i tot podria provocar
un avortament.
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Segon informe, per altre banda, al 2009, el Comitè contra la tortura de l’ONU,
recomanava a l’Estat Espanyol que prohibís l’ús d’aquestes armes, ja que podien ser
emprades com a mecanisme per a la pràctica de tortura. I, tercera indicació, l’informe
que es titula “Vols sense control” d’Amnistia Internacional, diu que l’ús d’aquest tipus
de pistoles ha causat a Estats Units 269 morts en sis anys, entre el 2001 i el 2007.
Per tant, Sr. Ordóñez, la conclusió és que prefereixo ser un pallasso que ser el
responsable de cap mort per haver votat una moció com la seva en aquest Ple.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Votem en contra de les dues mocions, la primera d’elles
perquè estem profundament en desacord, en el sentit que no pensem que la política
sigui incompatible amb la festa, no pensem que haguem de criminalitzar la política,
ens al contrari, defensen la política i defensem la politització de la societat en el millor
sentit del terme política. Per tant, crec que no hem de demanar disculpes o perdó per
exercir i promocionar la política.
Si del que estem parlant, per tant, la moció és molt indefinida en aquest sentit, si del
que estem parlant és que qui té el poder o el govern, en un determinat moment, faci
ús intencionadament d’un acte lúdic per fer, no política, sinó per fer un ús partidari
d’aquelles festes, això és una altra cosa, no, no, és que tal i com està la moció, jo li
posaré un exemple.
Dintre de poc, un mes, seran les festes de Primavera, aproximadament, a les voltes
de Sant Jordi seran les festes de Primavera, faltarà un mes per la campanya de les
municipals, si aprovéssim aquesta moció, per exemple, hauríem de prohibir que els
partits que es presenten a les eleccions fessin campanya a les municipals i
desaprofitéssim una oportunitat de contacte amb la ciutadania com són les festes de
Primavera, per fer política, evidentment.
Per tant, ja s’ha dit, a les festes de Primavera o a les festes de Bellvitge o a qualsevol
altre festa, que hi hagin unes festes de qualsevol barri de la ciutat i que hi hagi un
partit polític que consideri que vol fer un míting en aquelles festes i en aquell espai, si
és compatible a nivell de temps i horari, per què no. Una altra cosa és la utilització
partidària del poder que es pugui fer en un moment determinat això és una altra cosa
i això és, fins i tot, penable i denunciable jurídicament, però la expressió de la
pluralitat política que hi ha a la societat, nosaltres som partidaris, no només la
defensem, sinó pensem que l’hem de promocionar en aquest sentit.
I la segona, s’ha dit, hi ha molts informes que no només no aconsellen, sinó que
desaconsellen i, per tant, no garantitzen que l’ús d’aquestes armes sigui realment
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eficaç i eficient per l’ús i per, d’alguna manera, per la funció policial dels cosso de
seguretat, molt menys tampoc en el cas de la policia local. I, en tot cas, els riscos que
poden comportar són molt més grans que la possible millora d’aquesta eficàcia, per
tant, és molt controvertit i pensem que no estem en condicions, en una ciutat com la
nostra, de potenciar aquest tipus d’arma que avui en dia, insistim, hi ha molts
informes que desaconsellen la seva utilització.

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

SR. MONRÓS
Sí, Convergència i Unió, jo respondré a la moció de les festes majors. Volem
expressar que no compartim la premissa general, ni l’ànim d’aquesta moció, creiem
que les formacions polítiques han de poder participar lliurement de les festes majors i
patronals de la ciutat, com qualsevol altre entitat de l'Hospitalet, i això no significa
polititzar les festes. Pensem que la participació de les entitats polítiques, no només en
les festes populars, sinó en el dia a dia del municipi, és precisament una oportunitat
per acostar els partits a la ciutadania i normalitzar la seva relació. Creiem que no s’ha
de limitar els diferents actes o accions que els partits puguin dur a terme durant les
festes populars i al llarg de l’any, de la mateixa manera que no es priva a cap entitat
de la ciutat d’organitzar un acte. Tanmateix, també manifestem la nostra
disconformitat amb les actituds d’alguns representants públics, que utilitzen de forma
partidària les presentacions de les festes que es produeixen als diferents barris de la
ciutat. Per tot això, votarem en contra de la moció presentada per Plataforma per
Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per la següent, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo parlaré del posicionament de la 29, sobre les pistoles
Taser o Stinger. La decisió per part de la Generalitat d’autoritzar l’ús de les pistoles
elèctriques als cossos policials és ferma i ha estat prou meditada, reflexionada i
contrastada. Cal dotar als policies d’una eina que no és letal i que cobreix l’espai
entre la utilització, en determinades situacions, de l’arma de foc, i la d’un nombre
important d’agents. Està pendent la confecció d’un reglament que ha de protocol·litzar
el seu ús i donar una formació prèvia de la seva utilització als agents, sota els criteris
de congruència, oportunitat i proporcionalitat.
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Al nostre parer, han de ser els professionals de la guàrdia urbana i els seus
comandaments, els que han d’avaluar la necessitat de tenir aquest tipus de pistoles
per fer les tasques pròpies, i són els que han de proposar la seva petició d’adquisició
al govern municipal, fet del que aleshores no tenim cap constància, pel que evitarem,
de moment, pronunciar-nos al respecte i, per tant, ens abstenim sobre el que planteja
en la seva moció.

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

SR. DEL RÍO
Sí, votamos a favor de la primera moción y de la segunda, creemos que también hay
dudas razonables sobre la conveniencia de utilizar este tipo de armamento y de ahí
nuestra abstención.

SRA. ALCALDESSA
Por tanto, en la segunda ha votado abstención. Sí, Sr. Bonals.

SR. BONALS
Sí, moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, no faré referència a l’informe, al magnífic
informe, magnífic treball, sobre les Taser, que ha fet la Unitat Central d’Informàtica i
Electrònica Forense dels Mossos d’Esquadra i el servei de Patologia Forense de
l’Institut de Medecina Legal de Catalunya, perquè el meu company de govern Lluís
Esteve ja n’ha fet referència i, per tant, les dades són objectives i estan aquí. Sí que
m’agradaria fer algunes consideracions que també han anat sortint en el debat,
perquè evidentment quan aquests dies va aparèixer a la premsa, doncs que hi havia
el tema aquest de les Taser, si s’incorporaven o no al cos dels mossos d’esquadra,
vaig dir, aquí suposo que arribarà alguna moció. Val a dir que les Taser no és un
arma innòcua, per exemple hi ha un informe d’Amnistia Internacional on parla que
entre el 2001 i el 2007 hi van haver 269 persones mortes als Estats Units.
Val a dir que hi ha una certa polèmica a la Gran Bretanya que va ser un dels països
que va introduir sistemàticament aquest tipus d’armament a la seva policia, doncs val
a dir que en aquest moment la pròpia ministra d’Interior, la Theresa May, ha demanat
que hi hagi una revisió sobre el seu propi ús. I val a dir també que l’anterior ministre
de l’Interior ha demanat que hi hagi una revisió molt a fons de l’ús de les armes
Taser. Les organitzacions de drets humans, Amnistia Internacional, ha denunciat
repetidament el poder potencialment letal de les Taser, i està contrastat en el propi
informe al qual he fet referència abans. El Comitè Europeu per a la prevenció de la
tortura, les penes i els tractes inhumans, del Consell d’Europa, també les ha qualificat
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com instruments molt controvertits que poden causar un dolor intens i poden ser
objecte d’abusos.
A veure, en el tema de donar els màxims mitjans possibles, perquè la nostra policia
local treballi amb seguretat i amb els màxims instruments, aquest ajuntament i aquest
govern, no només es preocupa, sinó que s’ocupa. Avui mateix, en aquest Ple,
acabem d’aprovar una modificació de crèdit per continuar amb la política que hem
vingut fent que tota la policia local tingui armilles de protecció individual, amb les 75
que hem aprovat avui comprar, pràcticament 300 membres del cos de policia local de
la ciutat de l'Hospitalet tindran la seva armilla, les unitats de patrulla també les tenen.
I val a dir que això es produeix a la guàrdia urbana de l'Hospitalet, lamentablement ni
en el cos nacional de policia, tots els policies nacionals tenen una armilla antibales,
ha hagut molta polèmica, i també tothom sap que els mossos d’esquadra, amb moltes
dificultats, estan incorporant en aquesta línia.
Per tant, en el tema de la seguretat i les condicions de treball de la nostra policia
local, aquest govern no només es preocupa, sinó que fa el que és més important,
s’ocupa. També val a dir que hi ha un increment constant i una millora en totes les
eines de treball, fa escassament una setmana i mitja vam incorporar 29 vehicles de
dues rodes per les nostres patrulles de la ciutat, que estan en camí 12 patrulles
noves, amb incorporació de tecnologia 4G, perquè puguin estar permanentment
connectades a les bases de dades policials i de trànsit, que també estan en camí dos
furgons de la unitat d’intervenció, per poder treballar en millors condicions en
situacions de conflicte, que també hi ha en camí dues furgonetes de la unitat de
trànsit. I també, malgrat que ha hagut aquesta dificultat i aquesta política d’austeritat,
en cap moment en que la Llei ens ho ha permès, aquest ajuntament ha parat la
contractació de nova guàrdia urbana i, per tant, aquest any també s’incorporaran o es
farà convocatòria per 6 noves places.
En el moment que es pugui demostrar que realment aquest tipus d’arma són útils i no
generen aquesta controvèrsia en aquest perill, doncs segurament aquest ajuntament
s’ho plantejarà, però mentre això no estigui plenament garantit, aquest ajuntament no
és, ni aquest govern que avui en dia està a la nostra ciutat, és partidari d’incorporar
aquest tipus d’armament, aquest tipus d’eines, a la nostra policia local.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, d’altres companys ja ho han dit, respecte del tema de
les festes i demés, jo crec que a la ciutat les forces polítiques formen part també
d’aquest teixit social, diguéssim, i estan prou arrelades en el territori per compartir
amb comissions de festes, amb associacions de veïns, amb l’entramat social d’allà on
tenen també la seva seu, quan arriba el moment de la festa major, compartir la
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celebració d’aquesta festivitat, per tant, no és estrany veure a les diferents festes
majors de diferents barris, allà on hi ha una representació física d’un local d’un partit
polític, que acabi participant de la festa major en les activitats pròpies de la pròpia
festa. Per tant, jo entenc que, i algú ho deia, una cosa és polititzar la festa major i una
altra cosa és intentar fer invisibles els partits polítics o l’activitat política durant
aquestes dates. Per tant, votarem en contra d’aquesta moció, perquè entenem que
els partits polítics formen part de la ciutat, formen part de la vida social de la ciutat i
que, per tant, no té sentit que no col·laborin, que no participin del moment de
celebració de festa major.
Altra cosa seria que estiguéssim parlant que els partits es dediquessin a fer la seva
activitat política, aprofitant-se de la festa major i convertissin en una festa política la
festa major, el dia que algú pensi que en convertir l’orquestra que toca en una nit
d’envelat, en un míting, home, llavors seria per plantejar-s’ho, però, i ho parlàvem a la
Comissió Informativa, que a la festa major de Bellvitge, que hi ha la presència de
molts partits, que tenen la seva caseta allà, jo crec que des del principi de les festes,
o que determinats partits, allà on és el seu territori, el seu en el sentit que és on estan
implantats, participin de la festa, a mi no em sembla malament que formin part
d’aquesta realitat social. Ara estava mirant al Sr. Monrós, quan arriben les festes del
Centre i fan la festa dels sopars als carrers i tal, doncs Convergència i Unió que té el
seu local a la plaça Verge de Montserrat, treu les seves taules i participa com un veí
més en això. A mi això no em sembla malament, clar, i dir-los que durant el sopar no
podran parlar de política, home, seria filar molt prim. Jo crec que si tenim aquest
comportament sempre que no arribem a pervertir, diguéssim, el sistema, jo crec que
no fa mal a la vida social de la ciutat.

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

SR. ORDÓÑEZ
Sí, empezaremos por el final, en parte puedo aceptar les coses que dice sin
compartirlas, pero claro, no sólo hablamos de esas determinadas acciones en que un
partido esté implantado en un territorio, el otro día, me parece que con usted lo
comentábamos, que cuando se hicieron las fiestas mayores de La Florida, en el
folleto de las fiestas se explicaba que había un acto en un local del PSC, entonces,
nosotros entendemos que eso, esa parte, sí que es politizar, entendemos que es
politizar ciertos, ya no hablemos de fiestas, ciertos actos, y encima entre los
concejales, yo no sé si lo dirán o no lo dirán, se comenta muchas veces que, cuando
da el discurso a veces alguien del gobierno en una entrega de premios en
determinados actos sociales, se hace un mitin político también cuando se habla, eso
es politizar ese acto, por tanto, eso se tendría que evitar. Es cierto que quizás a
veces es más desde la vertiente personal, que desde una institución, pero eso
entendemos que se tendría que evitar.
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Sobre la moción de las pistolas Taser, pues lamentamos mucho que no se dote a la
guardia urbana de un medio que además hablando con muchos guardias urbanos te
dicen que precisamente funciona muy bien y sobretodo como arma disuasoria.
Estudios hay los que quieran y a patadas. No entendemos tampoco realmente el
posicionamiento que hace aquí el Partido Popular o Convergència i Unió, porque en
sitios donde gobiernan ellos, los agentes disponen de pistolas Taser, por tanto, no
entiendo que sea menos un guardia urbano de Hospitalet que un guardia urbano de
Badalona o que un guardia urbano de Girona o de los municipios que disponen de
Taser, es que no entiendo que cuando gobiernan en un sitio y cuando no gobiernan.
Sobre lo que decía ya el…, lo que decía Lluís Esteve, a ver, de pánico nada, la
inseguridad sigue siendo la principal preocupación de esta ciudad, usted habla de
actitud represora, hombre, ya entendemos que usted no, porque usted no sería
capaz, pero cuando hay un problema y hay una persona que está borracha o
drogada, a ciertas horas de la noche o de día, el primero que llega es un guardia
urbano, entonces usted dice, hay que educar, hay que…, no, no, aquí no hablamos
de educar y de prevenir, aquí hablamos de cuando hay una situación de peligro,
entonces, para el agente que llega, lo beneficioso y en pos de la seguridad, sería
disponer de este medio. Entonces, si usted pretende que el agente se le ponga a
explicar un rollo sobre el civismo, sobre la educación y sobre los valores, pues a
ciertas personas que se están peleando en la puerta de una discoteca, pues yo creo
que usted lo que tendría es que darle su número a los agentes, para que cuando esto
pase, pues que lo llamen a usted y vaya y les suelte el discursito de turno.
Usted habla de daños, de los daños que puede provocar una pistola Taser,
obviamente puede provocar daños, pero es que la porra también provoca daños, es
que una intervención armada aún provoca más daños, por tanto, no hay nada que en
un caso de conflicto no provoque daños, porque los agentes de guardia urbana no
son ninjas que pueden, bueno, reducir a un criminal a lo Steven Seagal. Oiga, hay
una realidad, ya sabemos que usted esto, pues lo ve por la tele y seguramente,
cuando usted tenga un problema, como encima es del tipo de persona que es, que
mucho se queja de guardia urbana y de toda la policía y de la represión y bla, bla,
bla, pero lo primero que hará será llamar a guardia urbana y entonces será el guardia
urbano quien le tenga que solventar su problema.
Ya sabemos que de parte de su grupo, pues siempre es mucho mejor, pues bueno,
pues apoyar a esta gente que, bueno, en manifestaciones le tira piedras a policías o
hace estas cosas y entonces, entendemos que desde su lado, pues siempre apoyen
a este tipo de gente, pues nosotros, en este caso, lógicamente no estamos con
ustedes, en este y lógicamente en ninguno caso, porque no apoyamos a la gente que
agrede a policías, sino que apoyamos la labor policial. Por tanto, todo lo que ha
añadido de torturas, daños y no sé qué, pues es a lo que usted siempre o grupos
como el suyo, siempre vinculan a la policía, a la represión, a Franco, etc, pero oiga, la
policía actúa en casos que nada tienen que ver con lo que usted ha planteado.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna paraula més, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
No, simplement agrair-li al Sr. Ordóñez que m’ha anomenat pel meu nom, Lluís
Esteve, al contrari que d’altres vegades, doncs que diu altres improperis. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, el Sr. Monrós, no, d’acord, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Miri, Sr. Daniel, nosaltres el que plantegem és la reflexiva, vostè diu que l’ajuntament
ha de comprar una sèrie de pistoles elèctriques ja, demà mateix, nosaltres plantegem
que sigui el cos de la guàrdia urbana i els seus comandaments, els que facin aquesta
reflexió i si les volen usar, que les demanin, perquè no es poden comprar una sèrie
de pistoles i que es quedin penjades en un armari, senzillament és per això la nostra
posició i en aquest sentit és l’abstenció.

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

SR. BONALS
A mi la veritat és que em sap molt greu, perquè la veritat és que el Sr. Ordóñez porta
els debats de seguretat que sembla que estiguem parlant d’una sèrie de televisió, i
això de la seguretat és molt més complex i molt més seriós. Aquest ajuntament no
només es preocupa, sinó que s’ocupa que la seva guàrdia urbana tingui les millors
dotacions que aquesta ciutat raonablement pugui pagar amb el seu esforç, i això s’ha
contractat, aquesta guàrdia urbana també té coses que no tenen altres guàrdies
urbanes, això és així, hem prioritzat. En aquesta guàrdia urbana s’ha prioritzat el que
hi hagi mesures d’autoprotecció, és a dir armilles a tots els cossos operatius, altres
cossos policials han prioritzat altres coses. Nosaltres hem prioritzat que cada cop hi
pugui haver un material en millors condicions, per tant, hem fet una política
d’inversions d’anar renovant tota la flota de vehicles de la guàrdia urbana.
A nivell d’equipament de la pròpia guàrdia urbana, ja es van iniciar, en el mandat
anterior, unes obres d’infraestructura a les pròpies instal·lacions, que permet tenir una
bona formació en tir, una bona formació en defensa personal, això és treballar per a
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la seguretat dels professionals que treballen per a la ciutat i també treballar per a la
seguretat dels ciutadans als quals servim, per tant, a nosaltres no només ens
preocupa, sinó que ens ocupem, que és el que és important. I Sr. Ordóñez, ja sé que
vostès quan veuen una “chilaba” o veuen..., tot és seguretat, tot és inseguretat, però
la seguretat és una cosa més seriosa, aquí no estem parlant d’una sèrie de televisió,
si us plau.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, aquí el único que habla de series de televisión es usted, porque realmente,
cuando quiere desviar la atención sobre otros temas, bueno, iba a decir que lo hace
bien, pero realmente lo hace muy mal, porque claro, aquí estamos hablando de un
tema y usted me empieza a hablar de las mejoras de guardia urbana, pues me
parece muy bien, porque de otras cosas, pues nadie dice nada, si se hace algo bien,
pues se hace, y si hay mejoras que son beneficiosas para guardia urbana, lo hace,
otra vez, si quiere, pues puede hablar de las series de su época de “Starsky y Huch”
o de “Pin i Pon” o de lo que quiera. Pero nosotros sí que nos tomamos la seguridad
de forma seria, no como usted, ni como otra gente que, como lógicamente quizás les
guste hablar mucho con los mandos policiales, pero con los agentes de base ni
hablen, pues entonces quizás lo ven desde esa perspectiva.
Y usted dice que no interesa la seguridad, oiga, que sólo es a nosotros, pues
obviamente a nosotros sí que nos interesa, pero la inseguridad sigue siendo el
principal problema de la ciudad, por mucho que usted ponga caras y ponga lo que
quiera poner, y los vecinos siguen diciendo que el principal problema de nuestra
ciudad…¿quiere callar cuando yo hablo? Porque yo no le he interrumpido a usted,
sigue siendo el principal problema de nuestra ciudad, por tanto,… usted ha tenido su
turno de palabra, veo que tiene muy poca educación y no puede debatirlo, porque
cuando usted hablaba, yo no hablaba. Por tanto, se arreglarían muchas cosas y sería
un tema disuasorio, pero usted ni siquiera ha querido entrar en un debate, se lo ha
tomado a pitorreo, por tanto, se ha tomado la seguridad, tanto de la ciudad, como de
los agentes de guardia urbana a pitorreo, por tanto, esa ha sido una cosa muy
cobarde y aparte es un auténtico maleducado, por estar hablando mientras yo hablo,
entonces, Sra. Alcaldesa usted si se lo toma, pero y es un auténtico maleducado, sí,
sigue siendo un maleducado.

SRA. ALCALDESSA
A ver, no entremos en diálogo, porque si no creo que no…¿ha acabado Sr. Ordóñez?
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SR. ORDÓÑEZ
Pues le pediría que, como yo no hablo cuando los otros están hablando, pues que
usted intervenga y corte, pero a los de su partido nunca los corta.

SRA. ALCALDESSA
De acuerdo, bueno, Sr. Ordóñez, a ver si ahora me va a decir usted lo que tengo que
decirle yo a usted, hablaré yo lo que yo crea conveniente ¿de acuerdo?
Acabamos las mociones de Plataforma per Catalunya y pasamos a las de Esquerra
Unida i Alternativa.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 28 i 29; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 28.- PER GARANTIR LA CELEBRACIÓ D’UNES FESTES MAJORS I
PATRONALS LLIURES DE CONTINGUT POLÍTIC I IDEOLÒGIC. 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; del
representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís
Esteve Garnés; i amb 7 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez;
assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 29.- PARA DOTAR A LA GUARDIA URBANA DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT DE PISTOLAS TIPO TASER O EN SU DEFECTO TIPO STINGER. Ha
estat rebutjada amb 15 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i
del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; amb 10 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 1 vot a favor dels
representant de PxC, Sr. Ordóñez; assistents presents en el moment de la votació.

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal d’Esquerra
Unida i Alternativa, números 30 i 31, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

Essent les 20.45 hores, abandona la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín. Bé, presentem dues mocions, la primera d’elles, com es deia, és
una moció contra el currículum de l’assignatura de religió a primària i secundària.
Tots sabem que el Ministerio de Educación ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el
currículum de l’assignatura de religió a primària i secundària, d’acord amb el que
promou la “Ley orgànica de Mejora de la Calidad Educativa”, l’anomenada LOMCE.
Sabem també els acords preconstitucionals entre l’Estat i el Vaticà, a través del
Concordat, el contingut d’aquesta assignatura l’ha de desenvolupar la Conferència
Episcopal.
Atès que en aquesta ocasió, el currículum de religió catòlica té 23 pàgines i torna a
intentar adoctrinar els alumnes incorporant pregàries a primària i suprimint
pràcticament tots els continguts d’altres religions a l’ESO, vulnerant d’aquesta manera
el dret que ha de tenir qualsevol alumne a tenir coneixement de totes les religions
com a element cultural present al nostre món, però prioritzant el dogma del
cristianisme que torna dins de les aules quan hauria de ser un element que no
traspassés l’esfera privada de la persona.
Vist també que en el nou currículum, els docents hauran d’explicar, entre d’altres
coses, als alumnes de primària, continguts relacionats amb “la creació com a regal de
Déu”, per exemple, textualment, o l’obligatorietat de resar, també els nens.
Vist que també els experts en diferents matèries coincideixen en analitzar que aquest
nou currículum vulnera la aconfessionalitat de l’Estat Espanyol, com diu la
Constitució, i situa el model educatiu espanyol fora del marc comparat de la Unió
Europea.
I atenent també que les organitzacions de pares i mares d’alumnes ja han sortit
públicament a demanar al conjunt de les famílies que no matriculin els seus fills i filles
a l’assignatura de religió, com a manera de protesta pel que es considera una
voluntat d’adoctrinar i, per això, segons aquestes organitzacions de la comunitat
educativa, s’hauria d’impartir a les esglésies i no a les escoles.
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Per tot això, el nostre grup demana a aquest Ple: primer, rebutjar el nou currículum de
l’assignatura de religió a l’educació obligatòria; instar el Govern a fer les gestions
oportunes davant del Govern de l’Estat, a fer totes les modificacions que calguin, per
tal de garantir un sistema educatiu aconfessional; tercer, instar el Departament
d’Ensenyament a dur a terme totes les gestions necessàries per evitar
l’adoctrinament que suposa el nou currículum de religió i establir un Pla per garantir la
laïcitat dins del model educatiu català. Això pel que fa a la primera.
I respecte de la segona, ens fem també ressò d’una noticia que està aquests dies i
que el judici estava previst per aquest mes, però finalment s’ha ajornat per problemes
de salut de l’advocat, em sembla, fins el mes de juny, es tracta dels xavals, dels
alumnes D. i I., D.A. i I.B., que són dos estudiants,com vostès saben, de la Universitat
de Barcelona, concretament de la Facultat de Física al Campus Diagonal, dos
alumnes que són membres de l'Associació d'Estudiants Progressistes i del moviment
estudiantil en general, i que van participar a la vaga general del 29 de març de 2012.
La seva participació en tot moment va ser pacífica, sobretot pel fet que la vaga va ser
un èxit a la Zona Universitària de Barcelona, on es troba aquesta Facultat de Física.
El mateix matí del dia 29 hi havia més d'un centenar de persones participant de la
vaga, entre estudiants i personal de les universitats. Cap a les deu del matí, van
decidir abandonar el campus, ja que durant l'assemblea que havien fet els estudiants
no s'havia arribat a un consens sobre com continuar amb la vaga i a les onze del
matí, hores després dels fets dels quals són acusats i lluny del lloc on suposadament
els van cometre, ja caminant pel barri de Les Corts, van ser detinguts pels Mossos
d'Esquadra.
Després de dos dies a comissaria a disposició policial, van declarar davant la
jutgessa d'instrucció, la Sra. C.G.M., coneguda també per ser la instructora del cas
4F, denunciat al documental Ciutat Morta, la qual va decretar presó provisional sense
fiança. Ho va fer basant-se en articles de premsa que auguraven propers desordres,
entre ells, segons la jutgessa, tant l’Ismael com el D. formaven part d'una xarxa
criminal “antisistema” i s'havia d'evitar que atemptessin de nou en esdeveniments
propers com la cimera a Barcelona del Banc Central Europeu, el Primer de Maig o un
partit entre el Barça i l’Espanyol. Cal recordar que en els citats esdeveniments no va
haver cap tipus d’incidents, demostrant la total desproporció de les mesures de
privació de llibertat dictades per la jutgessa. Per altra banda, el “perill” era
completament infundat, al nostre entendre, doncs cal recordar que ni el D. ni l’I.
tenien cap tipus d’antecedent policial, són estudiants exemplars que cursen dobles
titulacions i el seu cap d'estudis va certificar la seva bona conducta a la universitat i,
per tant, es va vulnerar la presumpció d’innocència d’ambdós joves.
Passats els esdeveniments citats i després de trenta-quatre dies de presó preventiva
al Centre Penitenciari de Quatre Camins, la jutgessa dicta la finalització de la presó
preventiva i decideix deixar-los en llibertat amb fiança de 6000€. Tanmateix el 4 de
maig, l’Audiència Provincial de Barcelona, organisme superior al Jutjat d’Instrucció,
responent a un recurs d’apel·lació per part de la defensa i revocant la decisió de la
jutgessa, desestima l’auto de presó que aquesta havia dictat el 29 de març i dicta la
posada en llibertat sense fiança dels dos estudiants, confirmant d’aquesta manera la
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desproporció de la mesura i la manca de justificants. Tot i això, com ja és sabut, la
jutgessa C.G. continua instruint el cas i ambdós estudiants afronten un judici en el
qual la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona es personen també com a acusació.
Atès que els dies d’empresonament cal recordar les nombroses mostres de solidaritat
amb la innocència reivindicada pels joves i de denúncia del seu empresonament que
es van produir, amb l’adhesió de nombroses entitats i organitzacions i amb multitud
de mobilitzacions.
Vist que la fiscalia demana vuit anys i nou mesos de presó a cadascun, la Generalitat
demana més de tres anys i mig i l’Ajuntament demana quatre anys per a cadascun
dels estudiants i vaguistes.
Atès, al nostre entendre, que el dret a vaga està reconegut per la Constitució i és
símptoma de la salut democràtica d'un país, però les greus acusacions a centenars
de sindicalistes a tot l'Estat, com l’I. i el D., estan minant l'efectivitat real d'aquest dret.
El cas de l’I. i el D. s’emmarca en les imputacions a vaguistes arreu de l’Estat, que
acumulen peticions de més de 120 anys de presó, només en aquest context es pot
entendre que s’acusi a dos joves, que van exercir el seu dret a vaga, segurament per
primera vegada, de delictes que no van cometre.
És per tot això que el nostre grups demanem l’adopció dels següents acords:
El primer d’ells, reivindicar la presumpció d'innocència de les persones que han
exercit el seu dret a vaga i des del respecte a les institucions judicials que decidiran
sobre el seu cas, expressar la solidaritat amb els estudiants i les seves famílies, tot
considerant que l’exercici del dret a vaga no és cap delicte i no poden ser
condemnats per aquest fet.
I segon, sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i a l’ajuntament de Barcelona que
davant la inconsistència de les proves acusatòries, els precedents en la instrucció
inicial del cas i el context social i polític en el que aquest es desenvolupa, retirin les
seves acusacions i els càrrecs imputats.
I, per últim, comunicar aquests acords a la “Campanya I. i D. absolució”, al Govern de
la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Ajuntament de Barcelona. Gràcies.

Essent les 20.50 hores, abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup municipal del Partit Popular.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Votarem favorablement a les dues mocions, compartim
l’argumentari, el contingut de les dues mocions i m’explicaré. A la primera, la moció
respecte a l’assignatura de religió, creiem que és un dels despropòsits més del
ministre Wert i la seva nefasta i reaccionària LOMCE. La mesura de l’assignatura de
religió com a avaluable, contradiu tots els principis de pluralitat i també els principis
pedagògics, la potenciació de la religió catòlica a les escoles amb caràcter avaluable,
respon a la voluntat d’adoctrinament del ministre, com en molts altres temes, com és
la selecció dels alumnes, l’intent d’anular la immersió lingüística, els currículums
d’història, per citar alguns d’aquests elements.
Aquest plantejament sectari desvirtua el veritable sentit de l’educació, que és
estimular l’esperit crític en l’alumne envers el seu món i que li faciliti l’educació un
criteris i opinions pròpies, mesures com fer resar als alumnes de primària a les aules
ens fan recordar altres temps. A més de ser conceptualment reprovable aquesta
mesura, també és absolutament sectària al excloure qualsevol reconeixement de la
resta de creences religioses, presents en una societat cada cop més diversa i, per
tant, més rica a les nostres aules. El coneixement de les diferents religions, com el
coneixement de les diferents tendències filosòfiques, són aspectes de cultura general,
que ens ajuden a entendre el món en el que vivim, però aquest no és l’objectiu del Sr.
Wert.
I la prova és que el contingut de l’assignatura es deixa en mans de la Conferència
Episcopal, sense control públic de l’educació, adoctrinament, en aquest cas, que
rebran els alumnes, un adoctrinament que exclou del temari temes tabú com
l’avortament, el divorci, les parelles homosexuals. El propi currículum introdueix idees
contradictòries amb el coneixement científic de la societat, quin serà el següent pas?
¿Negar la teoria evolutiva i donar com a vàlida la teoria creacionista, com passa en
algunes escoles dels Estats Units? Un aspecte que moltes comunitats cristianes de
base troben aberrant, tot plegat, una pèrdua de qualitat de l’educació, una negació de
la pluralitat i un ús adoctrinador i no educatiu de l’educació. L’escola no és el lloc per
a la religió, l’escola és un espai públic plural, la religió, totes les religions són una
opció personal, totes respectables, i és un dret de tots els ciutadans que han de
poder exercir, però en els espais propis, no pas a l’escola.
Fins i tot l’escola cristiana i sectors progressistes de l’església, que opten més per
història de les religions, que no pas per la religió pel catecisme, estan en contra
d’aquesta mesura. La Fundació Cristiana, l’altra dia, va criticar el plantejament de
l’assignatura de religió que fa el ministre Wert, en boca del seu Secretari General,
C.A., i fins i tot, el portaveu de l’Església Plural, J.T., demana als bisbes catalans que
s’hi pronunciïn en contra, és molt important que els bisbes de Catalunya, diu, es
desmarquin d’aquesta normativa el més aviat possible, no si val fer seguidisme en
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una qüestió en què si no es marquen pautes clares, s’està perjudicant la mateixa
imatge de l’església.
Respecte a la segona de les mocions, que també votarem favorablement, la moció de
suport als estudiants vaguistes D. i I., comentar que ens tornem a trobar davant d’un
cas de vulneració de drets de la ciutadania, l’ofensiva política judicial del Partit
Popular, per criminalitzar el dret a manifestació d’expressió i de vaga. En aquesta cas
amb la complicitat, malauradament, de l’ajuntament de Barcelona i de la Generalitat,
que s’han personat en el cas, del braç del Partit Popular, donant suport de facto a
aquesta política de restriccions de drets.
No entraré a descriure les inconsistències de l’acusació, que ja s’han esmentat, el
més preocupant és que no ens trobem davant d’un cas aïllat, han estat nombroses
les persones que han estat perseguides judicialment per exercir un dret, el de vaga,
reconegut per aquesta sagrada Constitució que tenim i que el PP diu defensar com
ningú. És massa preocupant l’actuació judicial, especialment d’alguns jutges i
jutgesses, davant casos relacionats amb els drets civils, tampoc sorprèn que la
jutgessa d’aquest cas sigui casualment la mateixa que la del cas del 4F, denunciat al
documental “Ciutat Morta”. No deixa de ser, si més no, sorprenent actuacions
judicials que malauradament s’estan reproduint de forma massa sovint, que es multi
amb 300 euros els feixistes que assalten l’acte de Blanquerna a Madrid i que es
condemni a tres anys a participants a la concentració davant del Parlament o en el
mateix cas 4F.
No només s’estan restringint drets, la Llei mordassa és un clar exemple, però el
desmantellament dels serveis públics també és un altre retallada de drets o la
imposició de taxes per accedir a la justícia, també sembla que existeix un doble raser
a l’hora d’aplicar les lleis. Estic convençut que en el proper any la ciutadania farà
donar un tomb a aquesta situació, de la forma més contundent, a través de les urnes,
si no segresten el dret a decidir, com ja han fet recentment en el nostre país. El que
està succeint amb el D. i l’I. és injust i crec que aconseguirem, tots plegats, la seva
exculpació, com la de tants altres que es troben patint situacions de repressió pel
simple fet d’exercir els seus drets, en aquest cas, el dret de vaga.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Plataforma per Catalunya.

Essent les 20.55 hores, abandona la sessió la Sra. Elisabet Bas Pujol, regidora del
grup polític municipal del Partit Popular.
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SR. ORDÓÑEZ
Bien, de la primera moción que traían, sobre la asignatura de religión, votaremos en
contra de su moción, ya que no compartimos el espíritu que ustedes le quieren dar a
lo que dicen.
Luego, sobre la moción de los “vaguistas”, usted habla de cosas, en este caso, el
portavoz de Iniciativa, de cosas preocupantes en la instrucción, hombre, lo que nos
parece preocupante es que aquí no es la primera vez que se nos traen mociones a
favor de gente detenida en manifestaciones, ya sea por atentados a la autoridad o
por destrozos o por…, oiga, eso es preocupante, porque aquí lo que se entiende es
que, desde sus grupos políticos se les está dando cobijo a este tipo de acciones, se
apoya a este tipo de acciones, por tanto, se está apoyando a aquella gente que va a
una manifestación simplemente a destrozar cosas o a agredir a la policía.
Nos hablan también del caso 4F, hombre, unos acusados injustamente, no sé, oiga,
un agente de la guardia urbana en coma, eso no lo han nombrado, ese no importa,
supongo que depende de quien sea y depende de qué ideología o depende qué
trabajo tenga, sí importa o no importa, si es alguien vinculado a asociaciones de
extrema izquierda, porque casualmente, claro, cuando nos hablan de una asociación,
es que es una asociación de extrema izquierda, no es precisamente una asociación
políticamente neutra o una asociación simplemente estudiantil, por tanto, siempre
apoyando a este perfil de gente. Luego, más allá de que nunca traen apoyar a gente
de ideologías diferentes o a gente que está acusada de un delito que no tiene
ideología de por medio, a esos no los apoyan, pero en cambio sí si es alguien de
extrema izquierda que está acusado, además siempre es el mismo perfil,
desórdenes, agresiones, a este sí que hay que apoyarlo.
Oiga, y a parte de todo esto, que es preocupante que ustedes siempre estén
apoyando a esta gente, oiga, habernos pasado la instrucción del caso, habernos
pasado todos los datos, que hubiesen venido aquí los acusados, los testigos, y
hacemos de juez y jurado, o sea, ustedes simplemente los apoyan, porque son de los
suyos, sin más, les llega una moción, porque no me creo que ustedes hayan leído ni
la instrucción, sin más, son de los míos, los apoyo, oiga, yo no sé el ajuntament de
Barcelona, ni la Generalitat, precisamente son dos instituciones a las que no apoyo y
utiliza muchas veces a las policías según su interés, pero oiga, por algún motivo se
habrán personado, digo yo, hay un motivo.
El derecho a la “vaga”, hombre, usted ha ido a mil y una manifestaciones, ha hecho
“vaga”, no lo han detenido y condenado a 8 años, ni le han pedido 8 años de cárcel,
entonces, utilizan una mentira, que el derecho a la “vaga”, que no sé qué, más allá de
que esta gente pueda o no ser inocente, eso lo dictaminará un juez, no creo que
nosotros tengamos que apoyar a unas personas que están a la espera de un juicio, ni
apoyar, ni si fuese el caso contrario, de reprobar a unas personas a espera de un
juicio, porque no somos jueces, pero a ustedes todo esto les da igual, les da igual, lo
importante es que esta gente tiene unas siglas, tiene un color político y entonces
hagan lo que hagan, hay que apoyarles, porque, le repito, no me creo que se haya
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leído la instrucción del caso, no me lo creo, porque si me lo dice, es que es mentira,
oiga, es que es mentira, o sea, no me diga que se lo ha leído.
Simplemente son de los míos, me pasan una moción tipo y yo los apoyo, sin más,
dennos alguna prueba de que todo esto que nos dicen es verdad, yo no sé qué es lo
que harán los demás, pero claro, hombre, si a mí me dan muchas pruebas, yo podré
tener mi opinión personal, pero ustedes me traen aquí una especie de panfleto, que
los míos son muy buenos, que no han hecho nada, que estaban en la cárcel
injustamente, que les piden 8 años injustamente, pero cómo sé yo que esto es
verdad, ¿porque me lo dice gente que ideológicamente son de los suyos?
Pues oiga, yo lo que creo es que es muy preocupante que en este Pleno de este
ayuntamiento, en vez de traer mociones en defensa de guardia urbana o en defensa
de lo que sea, ya nos da igual, no será ni la primera, ni la segunda vez, que ustedes
nos traen mociones de gente detenida, de gente encarcelada, la prisión preventiva es
un hecho que es un hecho legal que está ahí, pero para ellos, por una ideología o por
unos hechos delictivos, como para otra gente, como para el traficante, como para el
que roba o como para el supuesto traficante, el supuesto que roba, está ahí, de esos
nadie nos echaríamos las manos a la cabeza, pero si son de los míos que están
detenidos por algo, entonces sí.
Pues lo que le digo, me parece muy preocupante el apoyo que hacen continuo a esta
gente acusada de agredir a policías o de crear desórdenes. Por tanto, obviamente, no
la vamos a apoyar en ningún de los sentidos, ni por ese tema, ni porque obviamente
no somos ni juez, ni jurado, en esto.

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

SRA. CLAR
Sí, pel que fa referència a la moció del currículum de l’assignatura de religió a
primària i secundària, votarem favorablement a la moció. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Pérez.

Essent les 21.05 hores, abandona la sessió la Sra. Annabel Clar i López, regidora del
grup polític municipal de Convergència i Unió.
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SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de la moció 31, vostès s’agafen al dret de vaga
constitucional, agafen el dret de presumpció d’innocència, constitucional, i aleshores
fan un “totum revolutum” i finquen dintre la detenció de dos ciutadans que han
participat en aquesta vaga, detenció fonamentada i justificada, perquè l’ha fet la
policia i l’ha portat a disposició judicial. És a dir, quan fa una detenció la policia, per
uns presumptes delictes penals, el que fa la policia és portar-los a disposició judicial,
el jutge o la jutgessa determina el que sigui, doncs en funció d’això, escolti, què vol
que li digui, són els passos legals, però no ho barregin amb els drets constitucionals
del ciutadà.
Estem convençuts que tant la Generalitat, com l’ajuntament de Barcelona, institucions
democràtiques, estan personades com acusació particular, perquè legítimament se
senten perjudicades i amb el dret de personar-se en el procés, en defensa dels drets
dels ciutadans de Barcelona i de Catalunya.
Tot i que vostès ja han dictat una sentència, és a dir, sentència absolutòria, l’han
dictat vostès, a la vista dels fets proposats, estem pendents, nosaltres, d’una
resolució judicial i el que fa a la seva moció és posar en qüestió allò que és la base
garantista dels drets de la ciutadania. Miri, per això, i ja em sembla prou suficient,
votem en contra.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, en la primera moción votamos en contra y también votamos en contra de la
segunda. El derecho de “vaga” es un derecho que está reconocido, pero lo que haces
tú en el ejercicio de ese derecho, pues tiene implicaciones y es tu responsabilidad.
Aquí hay tres instituciones diferentes, ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de
Catalunya y fiscalía, que las tres acusan a estas personas de, en ese derecho
constitucional, que es el derecho a la “vaga”, se ve que han hecho actuaciones que,
evidentemente, no son ningún derecho y, por tanto, desde luego, nosotros no vamos
a apoyar esta moción.
Aparte, porque, hombre, consideramos que el decir que las pruebas son
inconsistentes, desde luego yo no me veo capacitado para decirlo, no sé si usted
tiene más recursos jurídicos que yo, a lo mejor sí, yo creo que la persona que tiene
que decidir si son inconsistentes o no, es el juez que lleva el caso. Muchas gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, per part del grup socialista, Sr. Graells.

Essent les 21.07 horas, s’incorpora a la sessió la Sra. Elisabet Bas Pujol, regidora del
grup polític municipal del Partido Popular.

SR. GRAELLS
Bé, avui hem tingut un Ple molt didàctic, molt escolar, hem parlat de la gama de
colors i la seva percepció psicològica, dels usos horaris, i hem estat fent una classe
de tecnologia parlant de les pistoles i ara em temo que toca la classe de religió. I, per
donar-la, tiraré de “Boletín Oficial del Estado” i citaré algunes de les lliçons que
apareixen en el nou currículum de religió, cito literalment: “Las cosas, los animales y
el ser humano no se dan el ser asimismo, otro los hace ser, los llama a la vida y se la
mantiene, lo que es signo de Dios, habla de su existencia. Lección número 2: Se cae
en el pecado, cuando el ser humano pretende apropiarse del don de Dios,
prescindiendo de él”. Lección número 3: Queda declarada la incapacidad de la
persona por llegar por si misma a la felicidad, sin Dios nunca se llega a la felicidad.”
Acabaremos la lección 4 recitando de memoria el Padre Nuestro y el Ave María y,
además, eso será evaluable, los alumnos deben introducirse en la oración y
recordarla de memoria.”
Evidentment, he citat aquestes frases literals del currículum de religió, des de tot el
respecte, de gent que pugui, des de la seva convicció, pensar que aquestes frases
són correctes, però, evidentment, com diu un comunicat de les esglésies de base,
diu: “la educación en la fe religiosa pertenece a otro lugar y a otros protagonistas, otro
lugar como los templos, las sinagogas o las mezquitas. Si hoy pervive en la escuela
es porque los acuerdos con la Santa Sede blindan para nuestra iglesia ese dominio
ideológico de las conciencias”.
Evidentment, vivim en uns móns molt oberts, on hi ha diferents religions, un contacte
interreligiós importantíssim i cada vegada més aquests acords amb la Santa Seu
demanen d’una revisió en profunditat, sobretot quan des d’una interpretació
absolutament sesgada d’aquests acords, des del ministeri de l’Educació, es declara
aquestes matèries com voluntàries, però amb una alternativa obligatòria i avaluable,
aquest aprendre’s una oració de memòria i tot el que dèiem abans, consta en
l’expedient acadèmic de l’alumne, actua com a mitjana acadèmica, té efectes per a la
repetició o no de curs, etc.
És evident que nosaltres votem a favor de la moció i en contra d’aquests currículums
de religió catòlica en les nostres escoles.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

Essent les 21.10 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Després de la pau espiritual aportada pel company Graells,
se’m fa una mica difícil ara intervenir, però respecte de la moció que se’ns planteja i
que diu: “Moció en suport dels estudiants vaguistes Dani i Isma”, mirin, hi ha elements
i alguns s’han citat, que crec que hem de deixar clars, i és que el dret a vaga és un
dret constitucional, que es pot exercir lliurement, i que el que és absolutament
condemnable és l’emmascarament dintre d’aquest dret de l’ús de vaga, d’actituds
violentes contra persones o contra béns, ja siguin públics o privats. Per tant, en
qualsevol cas, manifestar molt clarament el nostre rebuig a qualsevol fet vandàlic i
també, com no podia ser d’altra manera, en els que es van produir a l’any 2012, que
és quan comença tota aquesta qüestió.
Però més enllà d’això, la moció diu el que diu, i algú deia, és que s’han barrejat
moltes coses, el Sr. Pérez deia que s’han barrejat moltes coses, i en la part expositiva
és cert que s’han barrejat moltes coses, però jo em quedo amb el que proposa la
moció, al final jo crec que hem de veure, quan votem a favor o votem en contra, no
votem ni tan sols el títol de la moció, sinó els acords.
Llavors, el primer acord que el que diu, literalment, és: “reivindicar la presumpció
d’innocència de les persones que han exercit el seu dret a vaga, i des del respecte a
les institucions judicials que decidiran sobre el seu cas, expressar la solidaritat amb
els estudiants vaguistes i les seves famílies, tot considerant que l’exercici del dret a
vaga no és cap delicte i no poden ser condemnats per aquest fet.” Estem d’acord,
amb això que diu aquí, amb això que diu aquí nosaltres estem d’acord, per tant,
votarem favorablement en aquest primer acord.
Després en el debat també moltes vegades, diguéssim, en el “fragor de la batalla”
que diuen aquells, ens porta a dir algunes coses i al Sr. Ordóñez, diguéssim, jo crec
que se li ha escapat, quan parlava i deia que la presó preventiva és un tema que està
recollit en el codi penal i que té el seus efectes i que té les seves funcions,
evidentment, la presó preventiva juga a això, clar, vostè deia, la presó preventiva per
un delicte o per una ideologia, aquí és on rau la mare dels ous, el que volem evitar o
jo crec que el que perseguim és que la presó preventiva o la condemna, sigui per una
ideologia, això és el que hem d’evitar.
Per tant, com el que hem d’evitar és que sigui una condemna per una ideologia o per
defensar allò amb el qual no està d’acord algú, jo el que crec és que el primer punt el
votarem favorablement, perquè creiem en la presumpció d’innocència, creiem en el
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dret a vaga, creiem en els drets i les llibertats recollides en el nostre ordenament
jurídic i a la Constitució, i no votarem, votarem contràriament en el segon acord, on el
que es diu es sol·licitar a la Generalitat i a l’ajuntament que, davant, i aquí és on es
fan afirmacions que nosaltres crec que no estem qualificats, ni amb coneixement per
fer, davant la inconsistència de les proves acusatòries, els precedents en la instrucció
i demés i, per tant, nosaltres no li direm a la Generalitat i a l’ajuntament, que
segurament sí que tenen o alguns indicis o alguns mecanismes de coneixement més
profunds que nosaltres, del que va passar durant aquells dies, per tant, votem
favorablement en el primer punt, votem en contra del segon, en defensa dels drets i
llibertats de la gent.

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

Essent les 21.13 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor
del grup polític municipal del Partit Popular.

SR. SALMERÓN
Sí, molt breu. Agrair els vots favorables a les mocions, els que ha hagut, dir que no
ens deceben els posicionaments de vot de la resta de grups sobre la segona moció,
eren molt previsibles, i només una consideració, una consideració, perquè a la moció,
a l’argumentari de la moció fonamentalment parlem del que pensem que és
desproporcionalitat, en qualsevol cas, estem parlant de dos xavals que van participar
en una vaga general, que no van matar a ningú i no se’ls acusa de matar a ningú, ni
van robar a ningú. En un moment i en un context polític en aquest país, on se sap
que hi ha, avui el jutge Ruz, sabem que la seva instrucció clarament diu que el Partit
Popular tenia una caixa B i aquí no passa res, ni dimiteix ningú, que el Sr. Bárcenas
està al carrer i té la barra d’anar a esquiar al Pirineu tranquil·lament, i a dos xavals
que han participat en una vaga i se’ls acusa, no entro en el detall de les acusacions,
però no han matat a ningú en aquelles acusacions, i ha una petició de vuit anys de
presó, vuit anys de presó, quan ja han pagat 34 dies de presó preventiva, em sembla
desproporcionat, i no amb un judici tècnic i jurídic, perquè no tinc coneixements,
òbviament, però sí de sentit comú, polític i ciutadà, del que ha costat en aquest país
aconseguir el dret de vaga i de manifestació, i en un país en el que estem veient els
casos de corrupció cada dia als diaris, en un país on no sé quants anys després, el
Sr. Millet encara està al carrer, i a dos xavals de la facultat de física i química se’ls
acusa per uns fets de participació en una vaga i se’ls hi demanen vuit anys de presó,
insisteixo en els vuit anys de presó en la vida d’uns xavals que no arriben a 25 anys,
el que pot significar per a la seva vida vuit anys de presó. Per això parlo de
proporcionalitat i parlem de proporcionalitat, només aquesta reflexió, avui, com deia el
Sr. Graells, que parlem de pedagogia i de valors edificants en una societat, doncs
aquesta desproporcionalitat del que demana el ministeri fiscal sí que em sembla
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opinable i, amb tot el respecte amb el procediment judicial, però podem opinar sobre
aquesta desproporcionalitat del ministerio fiscal.

SRA. ALCALDESSA
Bé, si no hi ha cap intervenció més, passaríem a les mocions d’Iniciativa per
Catalunya Verds.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 30 i 31; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 30.- CONTRA EL CURRÍCULUM DE L’ASSIGNATURA DE RELIGIÓ A
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; del representant d’ICVE, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 4 vots en contra dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Díez 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 el Ministerio de Educación ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el
currículum de l’assignatura de religió a primària i a secundària d’acord amb el que
promou la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Atès que els acords preconstitucionals entre l’Estat i el Vaticà, a través del Concordat,
el contingut d’aquesta assignatura l’ha de desenvolupar la Conferència Episcopal.
Atès que en aquesta ocasió, el currículum de religió catòlica té 23 pàgines i torna a
intentar adoctrinar els alumnes incorporant pregàries a primària i suprimint
pràcticament tots els continguts d’altres religions a l’ESO, vulnerant així el dret que ha
de tenir qualsevol alumne a tenir coneixement de totes les religions com a element
cultural present al nostre món, però prioritzant el dogma del cristianisme que torna
dins de les aules quan hauria de ser un element que no traspassés l’esfera privada
de la persona.
Vist que el nou currículum, els docents hauran d’explicar els alumnes de primària
continguts relacionats amb “la creació com a regal de Déu”, o l’obligatorietat de resar.
Vist que tots els experts en pedagogia coincideixen en analitzar que aquest nou
currículum vulnera la aconfessionalitat de l’Estat espanyol i situa el model educatiu
espanyol fora del marc comparat de la UE.
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Atès que les organitzacions de pares i mares d’alumnes ja han sortit públicament a
demanar al conjunt de les famílies no matriculin els seus fills i filles a l’assignatura de
religió com a manera de protesta pel que es considera una voluntat d’adoctrinar i, per
això, segons aquestes organitzacions de la Comunitat educativa, s’hauria d’impartir a
les esglésies i no a les escoles.
El grup polític d’Esquerra Unida i Alternativa proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció
dels següents acords
Primer.- Rebutjar el nou currículum de l’assignatura de religió a l’educació obligatòria
(Primària i Secundària), tal i com preveu la LOMCE.
Segon.- Instar el Govern a fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat a
fer totes les modificacions oportunes per tal de garantir un sistema educatiu
aconfessional.
Tercer.- Instar el Departament d’Ensenyament a dur a terme totes les gestions
necessàries per evitar l’adoctrinament que suposa el nou currículum de religió i
establir un Pla per garantir la laïcitat dins del model educatiu català.

MOCIÓ 31.-

EN SUPORT ALS ESTUDIANTS VAGUISTES D. I I.

Atès que D.A. i l’I.B. són dos estudiants de la Universitat de Barcelona, concretament
de la Facultat de Física al Campus Diagonal. Juntament amb el seu sindicat
d'estudiants, l'Associació d'Estudiants Progressistes AEP), i el moviment estudiantil
en general, van participar a la vaga general convocada per la gran majoria de forces
sindicals el 29 de març de 2012.
Atès que la seva participació va ser pacífica, sobretot pel fet que la vaga va ser un
èxit a la Zona Universitària de Barcelona, on es troba la Facultat de Física de la que
ambdós són estudiants. El matí del dia 29 hi havia més d'un centenar de persones
participant de la vaga, entre estudiantat i personal de les universitats. Cap a les deu
del matí, van decidir abandonar el campus, ja que durant l'assemblea que havien fet
els estudiants no s'havia arribat a un consens sobre com continuar amb la vaga. A les
once del matí, hores després dels fets de què són acusats i lluny del lloc on
suposadament els van cometre, ja caminant pel barri de Les Corts, van ser detinguts
pels Mossos d'Esquadra.
Atès que després de dos dies a comissaria en disposició policial, van declarar davant
la jutgessa d'instrucció C.G.M., coneguda per ser la instructora del cas 4F denunciat
al documental Ciutat Morta, la qual va decretar presó provisional sense fiança. Ho va
fer basant-se en articles de premsa que auguraven propers desordres. Segons la
jutgessa, tant l’I. com el D. formaven part d'una xarxa criminal “antisistema” i s'havia
d'evitar que atemptessin de nou en esdeveniments propers com la cimera a
Barcelona del Banc Central Europeu, el Primer de Maig o un partit entre el FC
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Barcelona i el RCD Espanyol. Cal recordar que en els citats esdeveniments no va
haver cap tipus d’incidents, demostrant la total desproporció de les mesures de
privació de llibertat. Per altra banda, el “perill” era completament infundat doncs cal
recordar que ni el D. ni l’I. tenien antecedents policials, són estudiants exemplars que
cursen dobles titulacions i el seu cap d'estudis va certificar la seva bona conducta a la
universitat, i per tant es va vulnerar la presumpció d’innocència d’ambdós joves.
Vist que passats els esdeveniments citats, i després de trenta-quatre dies de presó al
Centre Penitenciari de Quatre Camins la jutgessa dicta la finalització de la presó
preventiva i decideix deixar-los en llibertat amb fiança de 6000€. Tanmateix el 4 de
maig l’Audiència Provincial de Barcelona, organisme superior al Jutjat d’Instrucció,
responent a un recurs d’apel·lació per part de la defensa i revocant la decisió de la
jutgessa desestima l’auto de presó que aquesta havia dictat el 29 de març i dicta la
posada en llibertat sense fiança dels dos estudiants, confirmant la desproporció de la
mesura i la manca de justificants. Tot i això, la jutgessa Carmen Garcia continua
instruint el cas i ambdós estudiants afronten un judici en el qual la Generalitat i
l’Ajuntament de Barcelona es personen com a acusació.
Atès que els dies d’empresonament cal recordar les nombroses mostres de solidaritat
amb la innocència reivindicada pels joves i de denúncia del seu empresonament que
es van produir, amb l’adhesió de nombroses entitats i organitzacions i amb multitud
de mobilitzacions.
Vista que la fiscalia demana vuit anys i nou mesos de presó a cadascun. La
Generalitat demana més de tres anys i mig, i l’Ajuntament demana quatre anys per a
cadascun dels estudiants i vaguistes.
Atès que el dret a vaga està reconegut per la Constitució i és símptoma de la salut
democràtica d'un país, però les greus acusacions a centenars de sindicalistes a tot
l'Estat, com l’I. i el D., estan minant l'efectivitat d'aquest dret. El cas de l’I. i el D.
s’emmarca en les imputacions a vaguistes arreu de l’Estat espanyol, que acumulen
peticions de més de 120 anys de presó. Només en aquest context es pot entendre
que s’acusi a dos joves, que van exercir el seu dret a vaga, de delictes que no van
cometre.
El grup polític d’Esquerra Unida i Alternativa proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció
dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt Primer amb 15 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; del representant d’EUiA,
Sr. Alfons Salmerón Muñoz; del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i
amb 7 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez i Cañizares;
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i del representant de
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PxC, Sr. Ordóñez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Primer.- Reivindicar la presumpció d'innocència de les persones que han exercit
el seu dret a vaga, i des del respecte a les institucions judicials que decidiran
sobre el seu cas, expressar la solidaritat amb els estudiants vaguistes i les seves
famílies, tot considerant que l’exercici del dret a vaga no és cap delicte i no poden
ser condemnats per aquest fet.

b) Ha estat rebutjat el punt Segon amb 20 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Díez i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; i amb 2 vots a favor del
representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr.
Lluís Esteve Garnés; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Segon.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona
que davant la inconsistència de les proves acusatòries, els precedents en la
instrucció inicial del cas i el context social i polític en el que aquest es
desenvolupa, retirin les seves acusacions i els càrrecs imputats.
c) Ha estat aprovat el punt Tercer 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; del representant d’EUiA,
Sr. Alfons Salmerón Muñoz; del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve Garnés; i
amb 7 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez i Cañizares;
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i del representant de
PxC, Sr. Ordóñez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Tercer.- Comunicar aquests acords a la “Campanya I. i D. absolució”, al Govern
de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Ajuntament de Barcelona.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel Ple
de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Atès que D.A. i l’I.B. són dos estudiants de la Universitat de Barcelona, concretament
de la Facultat de Física al Campus Diagonal. Juntament amb el seu sindicat
d'estudiants, l'Associació d'Estudiants Progressistes AEP), i el moviment estudiantil
en general, van participar a la vaga general convocada per la gran majoria de forces
sindicals el 29 de març de 2012.
Atès que la seva participació va ser pacífica, sobretot pel fet que la vaga va ser un
èxit a la Zona Universitària de Barcelona, on es troba la Facultat de Física de la que
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ambdós són estudiants. El matí del dia 29 hi havia més d'un centenar de persones
participant de la vaga, entre estudiantat i personal de les universitats. Cap a les deu
del matí, van decidir abandonar el campus, ja que durant l'assemblea que havien fet
els estudiants no s'havia arribat a un consens sobre com continuar amb la vaga. A les
once del matí, hores després dels fets de què són acusats i lluny del lloc on
suposadament els van cometre, ja caminant pel barri de Les Corts, van ser detinguts
pels Mossos d'Esquadra.
Atès que després de dos dies a comissaria en disposició policial, van declarar davant
la jutgessa d'instrucció C.G.M., coneguda per ser la instructora del cas 4F denunciat
al documental Ciutat Morta, la qual va decretar presó provisional sense fiança. Ho va
fer basant-se en articles de premsa que auguraven propers desordres. Segons la
jutgessa, tant l’I. com el D. formaven part d'una xarxa criminal “antisistema” i s'havia
d'evitar que atemptessin de nou en esdeveniments propers com la cimera a
Barcelona del Banc Central Europeu, el Primer de Maig o un partit entre el FC
Barcelona i el RCD Espanyol. Cal recordar que en els citats esdeveniments no va
haver cap tipus d’incidents, demostrant la total desproporció de les mesures de
privació de llibertat. Per altra banda, el “perill” era completament infundat doncs cal
recordar que ni el D. ni l’I. tenien antecedents policials, són estudiants exemplars que
cursen dobles titulacions i el seu cap d'estudis va certificar la seva bona conducta a la
universitat, i per tant es va vulnerar la presumpció d’innocència d’ambdós joves.
Vist que passats els esdeveniments citats, i després de trenta-quatre dies de presó al
Centre Penitenciari de Quatre Camins la jutgessa dicta la finalització de la presó
preventiva i decideix deixar-los en llibertat amb fiança de 6000€. Tanmateix el 4 de
maig l’Audiència Provincial de Barcelona, organisme superior al Jutjat d’Instrucció,
responent a un recurs d’apel•lació per part de la defensa i revocant la decisió de la
jutgessa desestima l’auto de presó que aquesta havia dictat el 29 de març i dicta la
posada en llibertat sense fiança dels dos estudiants, confirmant la desproporció de la
mesura i la manca de justificants. Tot i això, la jutgessa C.G. continua instruint el cas i
ambdós estudiants afronten un judici en el qual la Generalitat i l’Ajuntament de
Barcelona es personen com a acusació.
Atès que els dies d’empresonament cal recordar les nombroses mostres de solidaritat
amb la innocència reivindicada pels joves i de denúncia del seu empresonament que
es van produir, amb l’adhesió de nombroses entitats i organitzacions i amb multitud
de mobilitzacions.
Vista que la fiscalia demana vuit anys i nou mesos de presó a cadascun. La
Generalitat demana més de tres anys i mig, i l’Ajuntament demana quatre anys per a
cadascun dels estudiants i vaguistes.
Atès que el dret a vaga està reconegut per la Constitució i és símptoma de la salut
democràtica d'un país, però les greus acusacions a centenars de sindicalistes a tot
l'Estat, com l’I. i el D., estan minant l'efectivitat d'aquest dret. El cas de l’I. i el D.
s’emmarca en les imputacions a vaguistes arreu de l’Estat espanyol, que acumulen
peticions de més de 120 anys de presó. Només en aquest context es pot entendre
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que s’acusi a dos joves, que van exercir el seu dret a vaga, de delictes que no van
cometre.
El grup polític d’Esquerra Unida i Alternativa proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Reivindicar la presumpció d'innocència de les persones que han exercit el
seu dret a vaga, i des del respecte a les institucions judicials que decidiran sobre el
seu cas, expressar la solidaritat amb els estudiants vaguistes i les seves famílies, tot
considerant que l’exercici del dret a vaga no és cap delicte i no poden ser
condemnats per aquest fet.
Segon.- Comunicar aquests acords a la “Campanya I. i D. absolució”, al Govern de la
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Ajuntament de Barcelona.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS

En relació amb les mocions presentades pel grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds, números 32 i 33, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Molt bé, doncs defensaré aquestes dues mocions, la primera en defensa de la
convivència a l’Hospitalet, sempre ho reiterem, sempre que donem, en aquest saló de
Plens, la benvinguda a algú que ens visita des de fora de la ciutat, li parlem d’una
ciutat acollidora, oberta, participativa, diversa, solidària; que té un símbol que és
l’Acollidora, una dona que rep a la gent que arriba de fora de la ciutat i aquests dies,
en canvi, hem tingut a la nostra ciutat una convocatòria encaminada a soscavar
aquests principis, amb l’excusa d’un pretès homenatge a les “víctimes del terrorisme
gihaidista”.
Aquesta convocatòria que va plantejar PEGIDA, acrònim en alemany de “Patriotes
Europeus contra la Islamització d’Occident”, que es va crear a Dresden a l’octubre,
una convocatòria que afortunadament va ser fallida, molt poca gent hi va participar i
que era una convocatòria que volia recordar les víctimes del terrorisme d’ara fa 11
anys a Madrid; o les més recents a París, Nigèria, Síria, Irak o Pakistan, que
evidentment tota la ciutadania lamenta. Ens revolta la seva utilització, l’utilització de
l’11M, de forma partidista, per destruir la convivència, menyspreant o manipulant el
dolor de les víctimes.
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Amb el mateix entestament que quan a l’11M alguns van negar l’evidència, que era
un atemptat, doncs que tenia els autors que tenia, doncs ara creiem que s’aprofiten
d’unes brutals actuacions terroristes, per posar sota sospita a una part de la
ciutadania per la seva religió. És completament absurd parlar que “estem vivint una
islamització galopant” o també de parlar que “davant una qüestió de supervivència
com a poble, els nostres costums i cultura” el que cal és que sobrevisqui. L’altre dia
teníem l’oportunitat, en el Fòrum de Religions a la nostra ciutat, doncs escoltar al
secretari de la Mezquita Fortuna com ens parlava que l’islam, evidentment l’islam és
una religió de pau i que, evidentment, qualsevol persona que mata a un altre deixa de
ser musulmà automàticament.
Per tant, aquest Ajuntament, doncs que es va adherir a la "Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans" o que vam signar recentment, ara fa deu anys, el
“Pacte per a la Integració de la Nova Ciutadania” o que ens hem personat en tantes i
tantes causes solidàries i a favor de la convivència, fins i tot amb un Reglament de
participació ciutadana que així ho diu, doncs crec que no toca que una organització
forana com PEGIDA, tot i que va tenir la complicitat d’una formació política local, com
Plataforma per Catalunya, escollís l'Hospitalet per reforçar una estratègia de divisió,
una estratègia de crear culpables a unes persones pel fet de tenir una religió o una
altra.
Per tant, entenem que la nostra ciutat és una ciutat que és diversa en tots els sentits i
religiosament també ho és, per tant, demanem, per un costat, manifestar, que aquest
Ple manifesti el rebuig de l’Ajuntament de l’Hospitalet a la concentració de PEGIDA i
qualsevol altra mostra de xenofòbia al municipi; que es refermi el nostre
posicionament clar i ferm contra la xenofòbia i a favor de la convivència, així com
renunciar a fer una instrumentalització partidista de la diversitat cultural i religiosa;
també a seguir treballant en l’estratègia antirumors, com a ciutat, especialment en els
temes de diversitat cultural i religiosa; fer un reconeixement del treball de les entitats
ciutadanes que treballen per a la convivència i la dignitat de totes les persones.
La segona de les mocions que presentem és la moció en relació a la demanda per
part del departament d’Ensenyament, d’informes mèdics per a la matriculació escolar.
No ho veuríem malament, però casualment només el departament d’ensenyament
volia demanar aquests informes exclusivament al centres d’alta complexitat
socioeconòmica i a aquelles famílies que tenen menys recursos econòmics. Entenem
que és una mesura que significa una discriminació i una estigmatització de les
famílies amb menys recursos i també dels centres que estan instal·lats en les zones
més deprimides del nostre país.
Diverses organitzacions, com la FAPAC, s’han manifestat clarament en contra davant
d’una mesura discriminatòria. Fins i tot la Societat Catalana de Pediatria s’ha
manifestat en el sentit que una mesura d’aquesta mena seria positiva, però si fos
universal, per tots els nens i nenes, probablement es podrien detectar algun tipus de
problemes, doncs amb antelació, si realment tots els nens, tots els infants tinguessin
aquests estudis.
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Però evidentment cal dir que amb aquesta mesura, que un alumne presenti un
certificat mèdic, no s’aborda l’arrel del problema, l’arrel del problema quan hi ha
dificultats pedagògiques o educatives, s’aborda, evidentment, amb més recursos,
amb més recursos humans i econòmics per tractar els alumnes que necessiten una
educació especial, per tant, més unitat de suport a l’educació especial, que per cert,
bona notícia, en tindrem tres el proper curs i això l’hem d’agrair al departament
d’Ensenyament, igual que diem una cosa, diem l’altra, doncs ja en tindrem 13, però,
evidentment insuficients, caldran polítiques no discriminatòries, el que significa posar
més recursos econòmics, més recursos humans, més vetlladors, més aules
d’educació especial, etc.
Per això, l’acord que proposem és demanar al departament d’Ensenyament que retiri
aquesta proposta, perquè estigmatitza determinats centres i determinats alumnes que
tenen dificultats socioeconòmiques i demanar al departament d’Ensenyament, doncs
que posi més recursos per a l’educació dels alumnes amb necessitats educatives
especials, evidentment, ja ho he dit i els felicito ja d’entrada, doncs que l’any que ve
en tindrem 3 USES més, vol dir 30 places més de suport a l’educació especial a la
nostra ciutat, però evidentment encara seran molt insuficients per a una ciutat com
l'Hospitalet.

Essent les 21.20 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies Sr. Lluís Esteve. Sr. Salmerón per al posicionament.

SR. SALMERÓN
Sí, a favor de les dues mocions.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. Ordóñez, para el posicionamento de Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Perea. Bien, esta primera moción que nos traen sobre la convivencia, la
podrían haber titulado moción en defensa del sectarismo, que es lo que ustedes
practican continuamente. Vemos como Iniciativa, Pleno tras Pleno, sigue
demostrando, seguís demostrando que sois el partido del odio, tenéis tanto odio que
no soportáis la libertad y como no la soportáis, queréis prohibir a partidos políticos,
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queréis prohibir el uso de espacios municipales a quien no piensa como vosotros,
queréis prohibir las actividades culturales que no os gustan, queréis prohibir
manifestaciones, el mes pasado a los que les tocó fue a los que quieren hacer
actividades culturales taurinas que queréis prohibir, este mes le toca a PEGIDA.
Sabemos que tenéis tanto odio que sin problemas traeríais, mes a mes, mociones
prohibiendo cualquier cosa, igual en el próximo Pleno, pues viene alguna de prohibir
la Semana Santa o algo parecido. Tenéis tanto odio y sois gente con tanto odio que
al final os acabáis odiando entre vosotros y separándoos a poquito de las elecciones,
por tanto, sois la gente del odio. Pero bueno, mientras vosotros defendéis el odio,
Plataforma per Catalunya sigue defendiendo la libertad.
Ya lo dijo Cervantes, a través del Quijote, “La libertad, Sancho, es uno de los más
preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, con ella no pueden igualarse los
tesoros que encierra la tierra ni el mar, por la libertad, así como por la honra, se
puede y debe aventurar la vida”. Vosotros no queréis la libertad y no tenéis honra,
pero desde Plataforma per Catalunya lo seguimos defendiendo.
Es muy curioso, además, que quienes quieren privar de libertad de manifestación a
quien no comparte sus sectarios dogmas, venís a defender a dos manifestantes del
derecho de huelga, defendéis a dos manifestantes encausados por una acusación de
unos delitos, pero en cambio queréis criminalizar a quien se manifiesta
pacíficamente, por tanto, lo que hacéis, como siempre, es defender el derecho a
quien piensa como tú y negárselo a quien piensa diferente, y esa es una muestra
más del sectarismo y poca vergüenza al que nos tenéis acostumbrados.
No son los únicos que están en contra de ese derecho, por lo visto, porque aquí es
una cuestión también del sistema, como herramienta del sistema, y de la que
tenemos obviamente que destacar maniobras censurables, tales como el cambio de
ubicación en el último momento o un despliegue policial totalmente
desproporcionado, que impedía la entrada de manifestantes o amenazas por Internet
o criminalización de lo que al fin y al cabo era una manifestación pacífica, porque
puedes compartir el objetivo o no objetivo, pero prohibirla es una muestra de
sectarismo.
Entonces hablabas de que Plataforma per Catalunya daba apoyo, por supuesto que
di apoyo a una organización que llamas foránea, pero bueno foránea, que no es de la
ciudad, que tiene el mismo derecho a manifestarse que cualquier asociación. Y yo
además estoy muy orgulloso de haber asistido, por si luego se va a intentar decir, no,
es que el de Plataforma, no, no, estoy orgullosísimo de haber asistido a esa
manifestación, de estar en contra de la islamización de Europa y de manifestarme y
de movilizarme antes de que sea demasiado tarde.
Estoy en contra, por supuesto, del islamismo radical y del yihadismo que asesina a
todo el que se opone a sus fines y que es el mayor responsable del terrorismo en el
mundo. Estoy en contra de la falta de libertad de la mujer en el mundo islámico, estoy
en contra de que se impongan a las mujeres roles inferiores al de los hombres, a que
se las considere inferiores, a que se les obligue a llevar burka o se les restrinja el
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derecho a la educación. Estoy en contra de la falta de libertad y de democracia que
hay en muchos países musulmanes y estoy por supuesto en contra de la creación de
guetos en cualquier punto de Europa.
A ti como no te interesa lo que decía esa manifestación y el comunicado que leyeron,
porque no lo has leído, te lo voy a decir, qué pedía el comunicado oficial de PEGIDA,
qué es lo que pedía esa gente y no lo que vosotros decís que pedía, leyeron, pedían
más seguridad, pedían asegurar la libertad de la mujer, pedían endurecimiento de
penas para los enemigos de la libertad, pedían tolerancia cero contra los que quieren
destruir la cultura europea. Pero pedían muchas cosas más, pedían el fin de los
recortes en materia de sanidad y educación, y pedían respeto por todos los
musulmanes que se han integrado y respetan nuestras leyes. Todo eso, todo eso, os
lo habéis saltado.
Al otro lado, en cambio, había una contramanifestación, en la que obviamente me
hubiese dado repulsión estar. En esa manifestación había gente que apoya a
condenados por terrorismo, gente que no condena la violencia sin paliativos, gente
que señala a quien debe ser agredido. Fíjate que, sin ir más lejos, tres manifestantes
fueron identificados por la policía, por intentar pegar a policías, porque pensaban que
eran gente que pensaba diferente a ellos, entonces, hay que apoyar la agresión a
quien piensa diferente a ti. Yo tengo muy claro en cuál de las dos manifestaciones se
incitaba al odio, en cuál había más mentiras, más violentos y más intolerancia, y esa
no era la de PEGIDA, que al fin y al cabo lo que estaban haciendo era poner unas
velas.
Y lo que es muy grave, más allá de una manifestación, es el cerrar los ojos ante un
problema que se agrava día a día. Resulta curioso que al día siguiente de la
manifestación fuera detenida una célula yihadista, dispuesta a atentar en cualquier
momento, y que uno de sus miembros fuese detenido precisamente en nuestra
ciudad. Eso en la moción tampoco lo ponen, tampoco han traído una moción que
condene el yihadismo, pues el detenido era del barrio del Gornal, casualmente dos
días después, será quizás por la presión ¿no? de PEGIDA, dirán ustedes.
En España hemos sufrido el dolor que provoca el radicalismo islamista y nosotros no
vamos a mirar para otro lado con eufemismos, además Cataluña es uno de los
grandes focos de islamismo radical en Europa, y así lo demuestran numerosos
informes y una gran cantidad de detenidos acusados de pertenecer a redes radicales.
No se trata de criminalizar a todos los musulmanes, ni mucho menos, se trata de
estar prevenidos contra un gran peligro, antes de que sea demasiado tarde. Pero
bueno, ustedes cada vez que no les gusta algo, lo que hacen es mezclarlo todo y
hacen afirmaciones e insinuaciones que son totalmente falsas.
Sin ir más lejos, en esta moción mezclan racismo, xenofobia, sexismo, homofobia,
violencia o atentar contra la convivencia democrática, todo ahí en una de esas
mezclas que tanto les gusta a ustedes hacer en las mociones, que nada tienen que
ver. Además, acusar de sexismo y homofobia a quien se opone al islamismo, es de
verdad tener muy poca cultura y querer mezclar, precisamente en esos dos ámbitos,
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el tocino con la velocidad. Acusar además de violencia, cuando ustedes están
rodeados de quienes la apoyan, es de tener muy poca vergüenza.
La verdad es que nosotros vemos en vosotros o creemos, que lo que vosotros veis es
racismo y xenofobia hasta cuando os vais a dormir, debéis tener un cartel pegadito
en el techo que ponga, todo lo que no me gusta es racismo y xenofobia, y el que diga
que no, es racista y xenófobo. Por tanto, nosotros consideramos que aquí los únicos
que rompéis la convivencia democrática, porque la democracia es respetar al que
piensa, aunque sea diferente a ti, aunque sea en las antípodas de ti, que es
precisamente lo que no hacéis vosotros, quienes rompéis la convivencia democrática,
Pleno tras Pleno, sois vosotros.

Essent les 21.25 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

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

SR. MONRÓS
Convergència i Unió, en la moció de defensa a la convivència, des de Convergència i
Unió de l'Hospitalet treballem perquè la nostra sigui la primera ciutat de Catalunya i
això vol dir una ciutat segura, neta, però sobretot cívica i inclusiva. Per això, rebutgem
frontalment les actituds xenòfobes, igualment ens oposem fermament davant de
qualsevol organització que utilitzi la diversitat cultural de la nostra ciutat, com un
element de confrontació i divisió. Estem convençuts i compromesos amb una forma
de fer política positiva i constructiva, i no entenem, ni compartim, actituds racistes i de
rebuig, ens al contrari, ens manifestem públicament en contra i les combatrem. Com
a societat, hem de desmentir els rumors associats al col·lectiu nouvingut, que només
fomenten la creació d’una fractura social. Creiem fermament en un l'Hospitalet
inclusiu i que faci de l’acollida de ciutadans un valor, tal i com ha estat tradicionalment
al llarg de la nostra història. Per tant, votarem a favor.

SRA. CLAR
I pel que fa referència a la darrera moció, la moció número 33, no podem votar
favorablement. Aquest informe pediàtric és una de les novetats pel proper curs, pel
2015-2016, que es va presentar en una roda de premsa sobre la preinscripció de
l’ensenyament obligatori, després d’un acord arribat amb la Comissió Mixta. L’informe
pediàtric és un mecanisme de detecció precoç pels alumnes que en el proper curs es
matriculin per P3 en els centres d’alta complexitat, així com a les escoles rurals. És
voluntari i es garanteix la confidencialitat entre el pediatra i la família, i si la família ho
estima oportú, també amb el mestre. És una mesura presentada com a prova pilot,
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que comença en els centres que més ho necessiten, els d’alta complexitat, i que té la
voluntat d’estendre’s a tots els centres que cursin P3 a Catalunya durant els propers
cursos.
Aquesta mesura tracta d’assegurar el coneixement a fons dels infants, per part de les
mestres corresponents, i garantir que s’apliquin mesures específiques i
personalitzades per aquells alumnes que així ho requereixin, vol tenir tots aquells
elements que ens permetin evitar trastorns d’aprenentatge en aquells centres on més
es requereixin. S’apliquen polítiques de discriminació positiva, com és el cas de la
sisena hora o, per exemple, l’ampliació de la plantilla docent. Aquesta també és una
política de discriminació positiva, destinada a seguir i garantir la igualtat de tots els
alumnes.
La Societat Catalana de Pediatria, com a comentat vostè abans, avala aquesta
mesura presa amb l’acord de la Comissió Mixta, per establir, com diu la mateixa
Societat Catalana de Pediatria, una via de coordinació entre els centres educatius i
els pediatres, per facilitar la detecció precoç de dificultats d’aprenentatge de l’escola.
El model de l’informe pediàtric acordat, consta de les dades relatives al
desenvolupament psicomotor, sensorial, patologies i factors de risc biològics
rellevants per a l’aprenentatge de l’infant.
De totes maneres, Sr. Esteve, el passat dia 18 de març, la consellera Rigau, arrel
d’una interpel·lació feta al Parlament de Catalunya, del seu grup parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, va dir que es
replantejaria i estudiaria l’aplicació, per poder-ho fer a tots els centres de Catalunya
en aquest proper curs 2015-2016, sincerament, no entenc a què ve aquesta moció,
l’explicació ja la va donar la consellera, no és una cosa que discrimini a uns centres
escolars, al contrari, mira de prioritzar aquells que tenen més complexitat, per poder
començar aquest curs que ve 2015-2016, amb la intenció d’implantar-ho a tots els
centres de Catalunya, i així es va dir des del primer moment i així els hi van contestar
a vostès, específicament, en el Parlament de Catalunya, el passat dia 18 de març.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. La segunda moción la votaremos a favor, en la primera
votamos en contra, porque lo que nos pide la moción es rechazar que cada opción
política pueda expresarse en base a lo que opina. El Partido Popular está en contra
de la xenofobia y así lo queremos manifestar, pero un partido que de forma
democrática se presente a unas elecciones, de forma democrática, y se les vota,
pues se le tiene que respetar, aunque no compartamos con ese partido nada, pero
eso es democracia, democracia es respetar al otro, aunque no piense como tú,
incluso a veces nada como tú.
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Y aprovecho estos minutos que me quedan para dirigirme al Sr. Salmerón, que le
gusta mucho hablar de corrupción y, mire, oiga, sólo habla del PP, pero cómo está su
casa. Ayuntamiento de Pinto, Carlos Penit, concejal de Izquierda Unida, imputado;
Sevilla, Antonio Rodríguez, concejal de Izquierda Unida, imputado; Sr. Manuel
Baena, concejal de Puente Genil, Izquierda Unida, imputado; alcalde de Lena,
Ramón Argüelles, imputado; alcalde de Jódar, José Luis Angulo, imputado; alcalde
de Casares, Juan Sánchez, imputado, Izquierda Unida; Cangas de Narcea, alcalde
de Izquierda Unida, José Luís Martínez, imputado; Sr. José Manuel García, Sevilla,
portavoz de Izquierda Unida, imputado. Mire, sinvergüenzas en todas partes los hay,
pero parece que usted se olvida de los suyos.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Graells i Sr. Fran Belver.

SR. GRAELLS
Jo faig la moció en relació a la demanda, per part del departament, dels informes
mèdics, celebro que la consellera en el Parlament rectifiqués, segons diu, espero que
sigui així, perquè realment la proposta que plantejaven inicialment era molt poc
apropiada. Precisament, en el que hem de lluitar és en els processos d’escolarització
que concentren determinades realitats socials, en determinats centres. Aleshores, per
descomptat que tothom donarem suport a totes les accions coordinades des del
departament de Salut, de Benestar i Família, des d’Educació, per fer una detecció
precoç d’aquests problemes que puguin derivar després en trastorns greus de
l’aprenentatge, però clar, demanar que, a més a més, ja ho diu molt, és a dir, en
comptes d’anticipar-nos al problema, assistim com a espectadors a què ens arribi el
problema en base a uns informes mèdics, quan això s’ha de fer abans.
De fet, els experts diuen que l’educació infantil de 0 a 3 anys jugava un paper
importantíssim per ja detectar aquestes situacions abans de temps, entre d’altres
coses, per orientar l’escolarització, perquè el que hem de fer primer, quan tu detectes
un d’aquests problemes, és veure quina escola recomanar a la família, quina escola
pot donar millor resposta a això i, per tant, per fer allò que diu la Llei d’Educació, de
repartir els alumnes amb necessitats educatives específiques, de manera
proporcionada en tots els centres i no concentrar determinats perfils en determinats
centres, perquè això és segregació escolar. I si a sobre, quan, imaginem-nos, que
tenim convençuda a una família que tal escola té molts mitjans i tal i que hem
d’aconseguir que hi hagi una escolarització plural, a aquella escola se la estigmatitza,
perquè han d’aportar un informe mèdic, realment estem fent, diríem, un favor pèssim
a l’interés que tots perseguim, que és poder donar la millor resposta als nostres
alumnes.
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Jo crec que, amb aquest argument, afegint el que deia el Sr. Lluís Esteve, donem
raons sobrades i esperar que, evidentment, i si és així, ho celebrarem, que el
departament d’Educació rectifiqui en aquesta política.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa, per a la moció número 32, la moció en defensa de la
convivència. Mirin, nosaltres som una ciutat que ens ha costat molt arribar fins on
estem i crec que val la pena que això no es trenqui. Una cosa s’ha dit, escolta, el
nostre símbol és l’Acollidora, aquí hem crescut com a ciutat i com a col·lectivitat i com
a societat, sumant, sumant diversitats, des de fa molt de temps, i n’estem orgullosos
d’aquest creixement. Per tant, més enllà de la legalitat, faltaria més, d’una
manifestació i del dret a manifestació, faltaria més que no ens poguéssim manifestar
en contra d’algunes coses que es diuen.
No pretenguem aparèixer aquí amb una pell de be, com si fóssim els més innocents
del món, ens coneixem tots, som una ciutat gran, però ens coneixem tots, i com ens
coneixem tots, sabem el que diem i defensem uns i uns altres. I nosaltres sempre,
sempre, a favor de qualsevol manifestació, de qualsevol formació, i amb això
m’afegeixo al que deia el Sr. del Río, que defensi qualsevol tipus de posicionament, el
que nosaltres compartim i el que no, faltaria més, però una cosa és això i una altra
cosa és fer manifestacions per trencar la convivència, per assenyalar el diferent, per
posar l’accent amb allò que no ens agrada i com no ens agrada, això és el que hem
de condemnar.
I d’això anava la manifestació de l’altre dia, d’això anava, nosaltres no volem que es
trenqui la convivència a la nostra ciutat, llibertat de manifestació per a tothom, però
sempre que sigui per defensar valors i principis democràtics, i valors i principis que
afavoreixin la convivència, el compartir i el construir una societat diversa, ens agradi o
no, i que aquesta serà el futur de la nostra ciutat. Votarem a favor de la moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, primer el Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, en tot cas, per contestar alguns dels elements que s’han citat de les dues
mocions. La de l’informe pediàtric, en Jaume Graells i jo mateix, formem part de la
Comissió Mixta, no recordo que ningú ens hagi comentat, cap director general, ni cap
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membre del departament, ens hagi comentat a la Comissió Mixta, doncs que aquest
any es demanarien aquests informes. En tot cas, els pediatres el que demanen és
que es demani per a tothom, i ho diuen clarament. I me n’alegra que la Sra. Rigau
s’ho replantegi, és més, jo ja ho sabia, evidentment, que arrel de la intervenció del
nostre grup, del nostre portaveu, del mateix Joan Herrera, doncs que es replantegés
el tema, en tot cas, no seria la primera vegada que la Sra. Rigau diu una cosa al
Parlament i després no la compleix, si som sincers, portem aquesta moció, perquè no
ens creiem que la Sra. Rigau, algun dels plantejaments que faci en el Parlament,
després els tiri endavant, i li posaré alguns exemples. Les bressol subvencionades
per part de la Generalitat, doncs es van assabentar que rebrien un 30, un 35% de la
subvenció, a un any passat d’haver passat el curs. Per tant, la paraula Sra.
Consellera, doncs té el valor que té en aquests moments i, en tot cas, per això
seguim pressionant, perquè aquest informe o es demani per a tothom o no es demani
per a ningú.
Respecte a l’altre moció, el Sr. Ordóñez, doncs quan parlava d’odi, jo crec que
s’estava mirant al mirall, perquè, en definitiva, bé, li cauria com anell al dit aquella dita
de “ver la paja en el ojo ajeno y no ver la biga en el propio”. En aquest sentit, només
ha hagut dos intents i crec que “los más viejos del lugar” i jo no em considero vell,
però bé, ja tinc una certa trajectòria, sabem que ha hagut dos intents a la nostra
ciutat, justament en moments electorals, apropant-se el moment electoral, just al
2003, al Torrent Gornal, el Sr. Anglada es va presentar, en un moment en el que la
ciutat estava patint la marxa de la policia nacional i encara no arribaven els mossos
d’esquadra, doncs va patir un moment de dificultat i, bé, el Sr. Anglada va intentar
destruir la convivència, afortunadament jo en aquell moment estava a la societat civil,
estava a les entitats i les entitats i el propi ajuntament van respondre contràriament a
aquesta intenció del Sr. Anglada, que, per cert, si recorda era el seu president i que
em sembla que el van fer fora vostès mateixos, per no sé que va passar amb la
subvenció de les eleccions municipals a Plataforma, alguna cosa deuria passar, el
van fer fora vostès.
Doncs ell va ser el primer que va intentar trencar la convivència en aquesta ciutat al
2003 i ara, per segona vegada, PEGIDA, que no són cap xai, que són neonazis
vestits amb pell de xai, que no s’han presentat a cap elecció, Sr. del Río, doncs han
intentat novament, apropant-se el moment electoral, han intentat de nou, doncs
instal·lar a la nostra ciutat que l’islam o les persones que són musulmanes, doncs són
una amenaça per a la convivència a la nostra ciutat. Li torno a repetir que l’islam, el
cristianisme, d’hinduisme i la majoria de religions, són religions de pau i abominen de
la gent que practica la violència i l’islam també. I si no fos pels milions de jueus,
comunistes, homosexuals, que van morir pels predecessors de PEGIDA, no
l’intentaria discutir, però l’intento discutir, precisament en honor de tots aquells milions
de jueus, de comunistes, d’homosexuals, que van morir a camps de concentració, per
una ideologia que és la que, evidentment, practica PEGIDA i que practiquen grups
neonazis arreu d’Europa.

…/…

160

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

SR. SALMERÓN
Sí, muy breve, para contestar al Sr. del Río. A ver, Sr. del Río, no vaya usted por ahí,
se lo digo por lo siguiente, por tres razones, la primera, porque no es la primera vez
que me cita usted la misma lista, llevamos ya cuatro años que usted, cada vez que yo
digo algo de corrupción, me saca la misma chuleta, entonces, la primera vez causa
efecto, pero es que ya han pasado cuatro años y sigue usted diciendo la misma lista.
Le digo que no vaya usted por ahí, porque a renglón seguido, lo que usted tiene que
decir es cuántos de esos cargos que usted ha comentado, continúan hoy en
Izquierda Unida, Izquierda Unida ha reaccionado “ipso facto” ante cualquier caso de
imputación por corrupción, ya no son miembros de Izquierda Unida. Y, tercero, usted
decía que sinvergüenzas hay en todas partes, por supuesto, no soy un ingenuo, la
corrupción es inherente casi al sistema, y hay en la política y hay fuera de la política,
lo que diferencia es cómo actuamos ante casos de corrupción, que es lo que yo
criticaba en mi intervención.
Porque usted decía, sinvergüenzas hay en todas partes, sí, la diferencia que hay es
que esos que usted citaba ya no están en Izquierda Unida, y los que yo he citado y
algunos que no he citado, pero que todo el mundo sabe en este país que han
recibido los sobres del Sr. Bárcenas, siguen estando, no es que estén en el PP, es
que siguen mandando en el PP, y eso usted lo sabe, por eso le digo que no vaya
usted por ahí, es cómo reaccionamos ante la corrupción, no vaya usted por ahí,
porque no están reaccionando, porque hoy todo el mundo conoce la instrucción del
Sr. Bárcenas y el Sr. Rajoy sigue sin decir nada y la Sra. Cospedal sigue sin decir
nada, y etc.
Por tanto, no es lo mismo, porque en un caso se ha reaccionado rápido y ya no están
en Izquierda Unida. Hace poco hemos visto el follón en Izquierda Unida en Madrid, en
cómo hemos tenido que sacar a esa mafia de Izquierda Unida en Madrid, ya no están
en Izquierda Unida, hemos reaccionado. O cómo reaccionó el Sr. Willy Meyer cuando
el mismo supo que el plan de pensiones que tenía era de una SICAV, dimitió el
primer día, no es lo mismo, no se reacciona de la misma manera…

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón, ya se le ha acabado el tiempo. Sí, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, para acabar, para tampoco entrar en el debate, porque con usted no se puede
entrar, la verdad es que nos alegra, nos alegra mucho su opinión, nos alegra ver,
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pues como toda la casta parasitaria que habéis traicionado y seguís traicionando a
este pueblo, pues os manifestáis, cómo os preocupáis y defendéis la islamización de
Europa, pero no sois capaces de defender el futuro de nuestros pueblos y de
nuestros hijos, pues cómo os manifestáis. Cómo seguís siendo esa gente que sigue
defendiendo los intereses de las grandes empresas y de la clase alta, y que
aprovecháis el hambre de la gente para hacer política. Cómo defendéis la inmigración
masiva, por un puñado de votos, y sois capaces, por ese puñado de votos, de
traicionar a vuestro propio pueblo.
La verdad es que lo único, lo único de todas vuestras intervenciones o de tus
intervenciones, que nos da consuelo, es que dentro de unos años, cuando la
islamización de Europa sea inevitable y estemos todos bajo el yugo islamista, pues
seguramente, en algún momento, tus hijas te mirarán y te dirán, oye, porqué fuiste
tan cobarde y no te enfrentaste a esta islamización, y entonces nosotros, allí dónde
estemos, allí dónde estemos oponiéndonos a la islamización de Europa, pues lo
único que tendremos es una mueca, una mueca de satisfacción y una mueva a la vez
de desprecio hacia la gente que ha traicionado a su propio pueblo, empezando por
sus propios hijos.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Annabel Clar.

SRA. CLAR
Sí, pel que fa referència, un altre cop, a la moció de l’informe pediàtric, això va néixer
com una prova pilot, i a l’hora d’escollir quines escoles farien aquesta prova pilot, es
va escollir a aquelles escoles que més complexitat tenen, però no per estigmatitzarles, ni per assenyalar-les, sinó per un tema de discriminació positiva, perquè es va
pensar que en aquelles escoles on hi ha més complexitat, s’afavoria la integració
escolar dels alumnes i l’atenció precoç d’aquells alumnes amb necessitats educatives
especials, d’aquesta forma. I des del principi, des del primer moment, Sr. Esteve, des
del primer moment, això ha sigut una idea perquè comencés en el curs 2015-2016,
en una sèrie d’escoles, amb la intenció de continuar en els propers cursos, a
implantar-ho a totes les escoles de Catalunya, des del principi ha nascut amb aquesta
intenció.
La modificació o la correcció, no sé ben bé com ho ha dit vostè, de la consellera
Rigau, va ser que va dir que es plantejava mirar a veure si podia fer-ho a totes les
escoles de Catalunya en aquest proper curs 2015-2016, no tirar enrere la idea, ni
molt menys. Llavors, és un tema de discriminació positiva, no d’estigmatització de cap
escola, tot el contrari, és per afavorir la integració d’aquestes possibles dificultats,
perquè no oblidem també que dintre d’aquesta prova pilot estan les escoles rurals,
que també tenen unes necessitats molt específiques les escoles rurals. De totes
maneres, si vostès continuen dient que això és una cosa que es fa per assenyalar a
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unes escoles en concret, tal i qual, no sé què, és igual, no li faré canviar d’opinió i ho
sé d’antuvi.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part del Partit Popular hi ha alguna intervenció? No? Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Miren, yo creo que..., y se lo dije al Sr. Lluís Esteve, creo que esta moción no la
tendríamos que haber traído al Pleno, la de la defensa de la convivencia, porque el
resultado ya se vio en la calle, pero, ya que ha venido, se lo digo “doucement”,
suavemente, lo que usted plantea, tal como lo plantea, me produce asco, y no
entiendo cómo le puede hacer gracia, incluso aunque tuviera razón, lo que usted
dice, aunque llegara a tener razón. Sr. Ordóñez, lleva ya usted unos años en una
institución democrática, cada uno hemos defendido lo que nos ha parecido
conveniente, lo que nos ha parecido oportuno, le hemos respetado, usted nos ha
respetado, con nuestros más y nuestros menos, pero lo que usted está planteando
aquí, usted sabe que alguna referencia se ha hecho por aquí, con más o menos
fortuna, pero usted sabe que en el fondo lo que se estaba planteando en aquella
manifestación, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde
el punto de vista de la convivencia, sólo produce asco.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, per a la Sra. Clar, en tot cas, abans el Sr. Graells ja li comentava, si realment es
vol fer algun tipus de política de discriminació positiva, jo crec que hagués estat bé
mantenir el finançament de les escoles concertades, que distribuïa, allà es feia la
política de distribució dels alumnes nouvinguts entre totes les escoles,
malauradament aquesta discriminació positiva no s’ha fet. I, en tot cas, dir-li que una
experiència pilot en aquest demanar un informe, a veure, és fer una instrucció que se
li pot donar al conjunt dels directors de Catalunya o se li pot donar a uns quants, en
tot cas, és el mateix, és la mateixa feina demanar-li la mateixa instrucció a tots els
directors, que no pas als altres, perquè no hi ha recursos, simplement has d’escriure
una frase dient, tots els directors hauran de demanar aquest informe pediàtric de tots
els nens de Catalunya, ja està.
En tot cas, bé, respecte del Sr. Ordóñez, res més, jo crec que ell ja s’ha retratat en
aquest sentit quan parlava de “casta parasitaria, traición a vuestro pueblo, cobardía”,
espero que sigui el seu epíleg, que li quedin pocs plens i que quedin pocs plens
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perquè, evidentment, doncs vomitar tant d’odi, com vostè abans acusava als altres i,
evidentment, que esperem que no calgui a la nostra ciutat, doncs que hi hagi més
contramanifestacions, a les quals jo, evidentment, hi vaig ser i vaig veure que la
proporció era la que era, i desitjo que mai més al voltant d’unes eleccions, doncs que
ningú, ni el Sr. Anglada, ni vostès, ni ningú, doncs intentin trencar la convivència per
fins electorals.

SRA. ALCALDESSA
Bé, hem finalitzat...

SRA. SECRETÀRIA
Perdó, falta el posicionament de Plataforma per Catalunya en la moció número 33.

SR. ORDÓÑEZ
A favor.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 32 i 33; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 32.-

EN DEFENSA DE LA CONVIVÈNCIA.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; del representant d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICVE, Sr. Lluís Esteve Garnés; i amb 7 vots en contra dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, 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:

L’Hospitalet de Llobregat s’ha proclamat reiteradament ciutat acollidora, oberta,
participativa, diversa, solidària; el que s’expressa en l’Acollidora, com a símbol de
benvinguda, cordialitat i hospitalitat de la ciutat. Aquests dies, en canvi, hem tingut a
la nostra ciutat una convocatòria encaminada a soscavar aquests principis, amb
l’excusa d’un pretès homenatge a les “víctimes del terrorisme gihaidista”. Aquesta
convocatòria ha sigut la presentació a Catalunya de PEGIDA, acrònim en alemany de
“Patriotes Europeus contra la Islamització d’Occident”, que es va crear a Dresden
l’octubre passat.
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Recordant les víctimes del terrorisme d’ara fa 11 anys a Madrid; o les més recents a
París, Nigèria, Síria, Irak o Pakistan, entre altres (moltes d’elles musulmanes per
cert); ens revolta la seva utilització amb finalitats partidistes i de destrucció de la
convivència, menyspreant o manipulant el dolor de les famílies.
Amb el mateix entestament amb que es negava l’evidència en els atemptats de l’11M,
ara s’aprofiten unes brutals actuacions terroristes per posar sota sospita una part de
la ciutadania, per la seva religió. És completament absurd parlar de que “estem vivint
una islamització galopant”, o “davant una qüestió de supervivència com a poble, els
nostres costums i cultura”, i és infame sembrar la por amb declaracions com que
“qualsevol dels nostres veïns pot ser un terrorista”
Atès que l’any 2000, l’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 a espai de participació democràtica i lloc de convivència i de realització humana;
i, en particular, afirma 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.

Atès que l’any 2004, es va aprovar, amb el consens de tots els grups polítics del
consistori, el “Pacte per a la Integració de la Nova Ciutadania”, com a eina per
cercar el diàleg i el consens i treballar amb la resta d’agents socials i econòmics en la
integració de la diversitat al municipi.
Atès que l’Ordenança del civisme i la convivència es marca la fita d’ una ciutat
més amable, acollidora i sostenible, per viure-hi i conviure-hi, on el diàleg, la
tolerància i el respecte formin part del nostre comportament quotidià.

Atès que des de fa anys, a L’Hospitalet moltes persones i entitats treballen per
construir un teixit cívic fonamentat en els valors de la pluralitat, de la tolerància activa
i del respecte democràtic per a totes i cadascuna de les opcions personals i socials
que no intentin imposar-se per damunt de les altres, impulsant el diàleg i d’intercanvi
pacífic i fecund entre les persones i les idees.
Atès que, tal com diu el Reglament de participació ciutadana, el dret d’expressarse i participar a la vida ciutadana, no pot ésser interpretat en el sentit de facilitar
actuacions encaminades a la destrucció dels drets i les llibertats, i de cap manera pot
emparar expressions ofensives per a la dignitat humana, racistes, xenòfobes,
sexistes, homòfobes, d’apologia o incitació a la violència, o que atemptin contra els
principis de la convivència democràtica.
Atès que en una crisi econòmica i social com la que estem vivint, l’angoixa i les
injustícies provocades per l’atur, les retallades i l’augment de la pobresa, entre
d’altres, generen incertesa i inseguretat. Aquesta situació porta, en uns a més
compromís, solidaritat i implicació en la vida ciutadana, i en altres a donar crèdit als
qui els ofereixen solucions fàcils, assenyalant uns culpables. Als anys 30, aquests

…/…

165

bocs expiatoris eren els jueus, ara son uns altres,... però l’estratègia és sempre la
mateixa.
Atès que una organització forana, tot i que amb complicitat d’una formació política
local com PXC, ha escollit l’Hospitalet per reforçar aquesta estratègia.
Atès que aquesta estratègia s’alimenta del desconeixement i rumors no fonamentats
en fets comprovables. Per tant, es combat amb el coneixement de totes les diversitats
que conformen la ciutat, lingüístiques, culturals i religioses; i construint entre tots un
marc de convivència pacífica i harmoniosa.
Atès que quan parlem de diversitat religiosa no ens referim a uns immigrants
transitoris, com si fos un fet passatger, sinó a uns ciutadans: Hi ha musulmans
catalans, hospitalencs. Aquesta és la realitat, i hem de partir d’ella.
Atès que el Ple municipal el passat mes de gener, va declarar L’Hospitalet “ciutat
lliure de prejudicis i rumors vers la diversitat cultural” i es comprometia a actuar per
afrontar rumors negatius i prejudicis.

Atès que l’impuls d’una Ciutat Acollidora, i d’aquests valors reclamen una actuació de
l’Administració per assegurar la seva vigència efectiva, així com mesures adequades
per impulsar la convivència i preservar l’espai públic de les ingerències de qualsevol
opció que tingui vocació monopolística i excloent.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-E) proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de l’Hospitalet a la concentració de
PEGIDA i qualsevol altra mostra de xenofòbia al municipi.
SEGON.- Refermar el nostre posicionament clar i ferm contra la xenofòbia, i a favor
de la convivència, així com renunciar a fer una instrumentalització partidista de la
diversitat cultural i religiosa.
TERCER.- Seguir treballant en l’estratègia antirumors, així com impulsar el
coneixement de la diversitat cultural i religiosa de la ciutat.
QUART.- Fer un reconeixement del treball que fan les entitats ciutadanes que
treballen en pro de la convivència; i una crida a la ciutadania per tal que, en els
diferents àmbits, no tolerin aquelles actuacions en que es “profereixin paraules o
emetin asseveracions ofensives per a la dignitat humana, racistes, xenòfobes,
sexistes, homòfobes, d’apologia o incitació a la violència, o que atemptin contra els
principis de la convivència democràtica”
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Interior, a la Direcció
General per a la Immigració i la Direcció General d’Afers Religiosos de la generalitat
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de Catalunya, a les entitats interculturals i interreligioses de la ciutat, a UCFR
Catalunya i l’Hospitalet, Sosracisme, i la resta de les entitats de la ciutat.

MOCIÓ 33.- EN RELACIÓ A LA DEMANDA PER PART DEL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT D'INFORMES MÈDICS PER LA MATRICULACIÓ ESCOLAR.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 22 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; del representant de PxC, Sr. Ordóñez; del representant
d’EUiA, Sr. Alfons Salmerón Muñoz; i del representant d’ICV-E, Sr. Lluís Esteve
Garnés; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès l’anunci del Departament d’Ensenyament que els alumnes que han d’iniciar P3
el proper curs en centres educatius d’alta complexitat socioeconòmica hauran de
presentar un informe mèdic a l’hora de formalitzar la matrícula.
Atès que aquesta mesura significa una clara discriminació i estigmatització de les
famílies amb menys recursos.
Atès que la mesura també significa una estigmatització dels centres situats en zones
més deprimides.
Atès que diferents organitzacions de famílies d’alumnes com la FAPAC s’han
manifestat clarament en contra de la mesura, qualificant-la de classista, injustificada,
abusiva i discriminatòria, no sent res més que una cortina de fum amb la qual ocultar
la ineficàcia i la falta de voluntat de la Generalitat per lluitar contra la desigualtat a les
escoles.
Atès que la Societat Catalana de Pediatria s’ha manifestat en el sentit que una
mesura d’aquesta mena hauria de ser universal.
Atès que amb aquesta mesura no s’aborda l’arrel del problema i el que cal es dotar
de més recursos als equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) de
les escoles perquè puguin atendre millor els alumnes amb necessitats educatives
especials, redueixi el nombre d'estudiants per classe i posi més vetlladores a les
escoles.
Atès que en la lluita contra la discriminació el que cal és un pla de rescat social per
eradicar la pobresa i corregir les desigualtats al segon país més desigual de la UE, i
per contra tenim un Govern que el que fa és estigmatitzar la pobresa i les
desigualtats.
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El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-E) proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Demanar al Departament d’Ensenyament que retiri aquesta proposta,
perquè estigmatitza determinats centres i determinats alumnes que tenen dificultats
socioeconòmiques.
SEGON.- Demanar al departament d’Ensenyament que doti de més recursos als
centres i als serveis educatius i prioritàriament als EAP per tal que puguin atendre
millor els alumnes amb necessitats educatives especials, redueixi el nombre
d'estudiants per classe i posi més vetlladores i altre personal de suport a les escoles.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als grups
polítics del Parlament de Catalunya, al Consell Educatiu de l’Hospitalet, a la
Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), a la totalitat
dels centres educatius de la ciutat i a les AMPA d’aquest mateixos centres.

PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.

PARTIT POPULAR
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 1002, de 9 de gener de 2015, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 1002 i data 9 de gener de 2014 i, que s’havia
de contestar en el Ple ordinari que es va celebrar el dia 27 de gener de 2015, en
relació a:
“En la liquidación económica presentada por la Sociedad Municipal La Farga,
correspondiente al servicio de control de los estacionamientos vigilados o con
control horario de zona azul y zona verde del ejercicio 2013, aprobada por la
J.G.L. de 19/12/14, se consignan unos ingresos de 732.199,96€ y unos gastos de
699.490€. Es decir, un saldo favorable de 32.709,49 €.
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Asimismo y por lo que respecta al servicio de retirada de vehículos (grúa), se da
un resultado positivo de 13.417,91€ (ingresos 1.182.800,04 € - gastos
1.169.382,13 €).
.../...
Por todo ello, solicitamos conocer si por parte de este Ayuntamiento se van a
reducir las correspondientes tasas para adecuarlas al coste real del servicio.”
I de la que vaig sol·licitar pròrroga,
S’adjunta informe de la Cap de Servei de programació i Pressupostos.
Cordialment,”
“INFORME
En relació a la pregunta del Partit Popular, presentada en el Registre General
d’Entrada d’aquest Ajuntament, amb número 1002 i data 9 de gener de 2014 i,
amb el següent text:
“En la liquidación económica presentada por la Sociedad Municipal La Farga,
correspondiente al servicio de control de los estacionamientos vigilados o con
control horario de zona azul y zona verde del ejercicio 2013, aprobada por la
J.G.L. de 19/12/14, se consignan unos ingresos de 732.199,96€ y unos gastos de
699.490€. Es decir, un saldo favorable de 32.709,49 €.
Asimismo y por lo que respecta al servicio de retirada de vehículos (grúa), se da
un resultado positivo de 13.417,91€ (ingresos 1.182.800,04 € - gastos
1.169.382,13 €).
Por todo ello, solicitamos conocer si por parte de este Ayuntamiento se van a
reducir las correspondientes tasas para adecuarlas al coste real del servicio.”
El Servei de Programació i Pressupostos, informa al respecte:
De conformitat amb els articles 24 i 25 del Text Refós de la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2014, de 5 de març,
l’import de les taxes per a la prestació d’un servei o per a la realització d’una
activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o
activitat de que es tracti, o en el seu cas, del valor de la prestació rebuda.
Per a la determinació del cost del servei i valor de mercat d’aquestes dues taxes
s’ha aplicat la instrucció aprovada per Decret núm. 6317/2009 de 6 de juliol, per la
qual s’estableixen els criteris generals d’elaboració dels informes tècnicseconòmics de determinació del cost dels serveis o activitats finançades amb taxes
i preus públics corresponents a l’any 2009 i següents.
Els informes tècnics-econòmics elaborats amb motiu de l’expedient d’aprovació
de les ordenances fiscals reguladores d’ambdues taxes per a l’any 2013, que
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posen de manifest la previsible cobertura del cost del servei o del valor de mercat,
determinen un grau de cobertura financera del servei del 52,08% pel qual fa a la
taxa de retirada de vehicles i contenidors de la via pública, immobilització per
procediments mecànics i dipòsits (Ordenança Fiscal núm. 2.05), i del 77% en
relació a la taxa d’estacionament públic de vehicles (Ordenança Fiscal núm. 2.12)
El cost de les encomanes de gestió a La Farga del servei de retirada de vehicles
de la via pública mitjançant grua i del servei de control d’estacionaments vigilats o
amb control horari (zona blava, zona verda i zona groga), no representa el cost
total del servei o valor de l’aprofitament, tal i com es desprèn dels informes
tècnics-econòmics emesos.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 4232, de 23 de gener de 2015, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i
Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 4.232 i data 23 de gener de 2015 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 febrer de 2015, en
relació als ajuts a famílies per pagament de subministraments, i de la que vàrem
demanar un ajornament dir-vos que:
El número de ciutadans que van ser beneficiaris d’ajuts d’urgència social per
subministres (aigua, electricitat o gas) durant l’any 2014, va ser de 751. La
despesa total pel concepte de subministraments va ser de 144.750,74 €.
Atentament,”

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

Per part dels regidors del Grup Polític del Partit Popular, d’acord amb el que disposa
l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 17
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 19, 20, 23,
26 i 27 de febrer de 2015 i 3, 4, 5, 11, 12 i 13 de març de 2015 i, per tant, amb més
de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 10170, de 19 de febrer de 2015.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de Marzo de 2015.
Desde este grupo municipal hemos tenido conocimiento de la problemática generada
en calle Federico Prats, 49. Concretamente los ruidos producidos por el motor de la
persiana de unos locales que están justo en los bajos del edificio.
Según parece todos los días laborales abren y cierran la persiana sobre las 7-7:15 de
la mañana, el ruido es insoportable para los vecinos que viven encima y perturba
gravemente su descanso ya que cada vez que el motor de la persiana se pone en
marcha a las siete de la mañana los vecinos se despiertan sobresaltados por el ruido.
Según me comenta el vecino del 2º2ª hace dos años efectuó una solicitud de
medición de ruidos y un técnico municipal constató que pasaba de los decibelios
permitidos, sin que hasta la fecha los vecinos tengan conocimiento de las posibles
actuaciones realizadas.
Según comentan los vecinos, además de superar los decibelios, estos locales hacen
uso indebido del horario de vado, tienen contratado de 8 h. a 21 h. y cada día laboral
sacan el vehículo a las 7-7:15 h de la mañana.
El problema es serio porque afecta a la salud: el ruido no deja descansar a los
vecinos y perturba gravemente su derecho al descanso.
Por todo ello el regidor que suscribe y su grupo político solicitan conocer:
1.
Si este Ayuntamiento tiene constancia de la problemática generada.
2.
Los motivos por los que, a pesar de que un técnico municipal dictaminó hace
dos años que el ruido sobrepasaba los decibelios producidos, no se ha solucionado
el tema.
3.
Si se levantaron las correspondientes actas de toma de ruidos.
4.
Si este Ayuntamiento ha incoado algún tipo de expediente al titular de este
local.
5.
Si este Ayuntamiento ha requerido al titular de este local para adecuar los
ruidos producidos a la normativa legal.
6.
Si, a juicio de este Ayuntamiento, los ruidos producidos por la persiana de
este local pueden poner en peligro la salud física o psíquica de los vecinos del
número 49 de la c/ Federico Prats.
7.
Si se han tomado algún tipo de medidas correctoras necesarias para asegurar
el derecho al descanso de los vecinos.
En cualquier caso estamos ante un grave problema de contaminación acústica que,
como es bien sabido, es un concepto que debe calificarse como de inmisión, y como
tal es protegible por el Derecho y los Tribunales, que deben imponer la cesación de
dicha inmisión, la adopción de medidas correctoras para su evitación futura y,
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eventualmente puede ser motivo de indemnización para el que ha padecido tal
perturbación.
Para el Derecho pues, toda inmisión debe cesar atendiendo a que el particular que la
soporta no tiene el deber jurídico de hacerlo y, además, debe motivar el nacimiento
de un deber de indemnización por la inmisión causada cuya cuantificación es
determinada por los órganos judiciales.
Por todo ello desde el grupo político del Partido Popular solicitamos que se lleven a
cabo las medidas correctoras que sean necesarias para la cesación de estas
molestias a los vecinos. ”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 10.170 i data 19 de febrer de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de març de 2015, en relació amb la
problemàtica que genera el soroll d’una persiana del local del c/ Frederic Prats, 49, us
comunico el següent:
1.- L’Ajuntament sí que té constància d’aquesta problemàtica.
2.- Motius pels quals no ha estat solucionat el tema: Entenent que quan la consulta
diu decibels produïts vol dir permesos (permesos LAr= 35: primera mesura LAr= 37);
el productor ha adoptat mesures per reduir els sorolls, si bé encara manca per
instal•lar uns elements antivibracions al motor i als elements mòbils de la persiana
(darrera mesura LAr= 36).
3.- Si es van aixecar actes de presa de sorolls: sí, s’han realitzat dos mesuraments.
4.- Si l’Ajuntament ha incoat algun tipus d’expedient al titular: Sí, expedient de
mesures correctores núm. 2013/005
5.- Si l’Ajuntament ha requerit al titular per adequar els sorolls produïts a la normativa
legal: Sí, expedient de mesures correctores núm. 2013/005
6.- Si a judici d’aquest Ajuntament els sorolls produïts per la persiana d’aquest local
poden posar en perill la salut física o psíquica dels veïns del núm. 49 del c. Frederic
Prats: No podem contestar aquesta pregunta donat que no som especialistes en
medecina.
7.- Si s’ha pres algun tipus de mesures correctores necessàries per assegurar el dret
al descans dels veïns: Sí, s’ha incoat un expedient de mesures correctores.”
2.- RGE núm.10413, de 20 de febrer de 2015.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de Marzo de 2015.
Diversos vecinos de la calle Bellavista nos han hecho llegar una serie de fotografías
en las que se pueden observar muchas deficiencias en el pavimento que conllevan
graves consecuencias para los ciudadanos.
Como muestra:
1.- Pavimento en la calzada en mal estado, con un grave proceso de descomposición
que genera cada vez más agujeros:

2.- Piezas de las aceras y de los vados a diferentes alturas, generando desniveles,
con el riesgo de caída continuo:

3.- Huecos en las aceras con riesgo de caída:
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4.- Zonas de tránsito totalmente reducidas que dificultan, cuando no imposibilitan, el
paso de carritos de niños y de sillas de ruedas:

Por todo lo expuesto y a fin de evitar las dificultades de los vecinos para transitar por
esta calle con normalidad esta Regidora y su Grupo Político solicitamos conocer:
-

Si se están realizando las acciones pertinentes para evitar el riesgo constante de
caídas de las personas con movilidad limitada.

-

Si se está estudiando la manera de que sea viable el paso correcto de los carritos de
los niños así como las sillas de ruedas sin tener que bajar a la calzada.

-

Si está previsto que los desniveles sean arreglados y los agujeros reparados.

Así mismo, solicitamos conocer si está previsto o si ya se está estudiando la
posibilidad de convertir esta calle, por el poco tráfico rodado que tiene, en una calle
peatonal, semipeatonal o de plataforma.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 10.413 i data 20 de febrer de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de març de 2015, en relació amb
deficiències al paviment del carrer Bellavista, us comunico que hem introduït la
incidència al nostre sistema intern per tal que el servei corresponent la pugui
resoldre.”
3.- RGE núm.10756, de 23 de febrer de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de Marzo de 2015.
En la calle Poeta Llombart se ha podido constatar que el asfaltado está en mal
estado.
Por todo ello solicito se corrijan las deficiencias detectadas.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte als precs que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb números 10.756, 10.760, 10.761 i 10.762, i data 23 de febrer de 2015, tots ells,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació amb corregir
deficiències detectades als carrers Poeta Llombart, Valeta, Sanfeliu i Rei en Jaume,
respectivament, us comunico que em dono per assabentat de la vostra petició.”
4.- RGE núm. 10760, de 23 de febrer de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de Marzo de 2015.
En la calle Valeta en la acera derecha según sentido de la marcha de los vehículos
hay pivotes instalados en la acera que dificultan el paso de los peatones.
En la misma calle Valeta esquina calle Cornellá, la papelera que hay junto a la fuente
está rota.
Por todo ello solicito se corrijan las deficiencias detectadas.”
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Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver i Vallés, per escrit de data 20 de març de 2015 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 4, RGE 10756 de 23 de febrer de
2015.
5.- RGE núm. 10761, de 23 de febrer de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de Marzo de 2015.
En la calle de Sanfeliu frente al número 77 hay una zona verde en el cual se puede
observar que desde hace tiempo no se efectúa el mantenimiento.
Por todo ello solicito se corrijan las deficiencias detectadas.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver i Vallés, per escrit de data 20 de març de 2015 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 4, RGE 10756 de 23 de febrer de
2015.
6.- RGE núm. 10762, de 23 de febrer de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de Marzo de 2015.
En la calle Rei en Jaume los vehículos aparcan encima de la acera y el solar de
enfrente se encuentra lleno de suciedad. Así mismo en la misma calle frente al
número 60, hay una zona de tierra con bancos sucios.
Por todo ello solicito se corrijan las deficiencias detectadas.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver i Vallés, per escrit de data 20 de març de 2015 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 4, RGE 10756 de 23 de febrer de
2015.
7.- RGE núm. 11550, de 26 de febrer de 2015.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de Marzo de 2015.
Hoy día 26/02/15 aparece una noticia en el diario Expansión en el que se da cuenta
de la firma de un convenio de este ayuntamiento con la Autoridad Metropolitana de
Barcelona por la que se cede a este organismo la gestión de la red de agua freática
de L’Hospitalet, por lo que solicitamos conocer las contrapartidas que esta ciudad
recibirá a cambio de esta cesión.”

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 11.550 i data 26 de febrer de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de març de 2015, en relació amb la notícia
publicada al diari Expansión sobre un conveni entre aquest Ajuntament i l’Autoridad
Metropolitana de Barcelona, us comunico que a data d’avui no s’ha signat cap
conveni.”

8.- RGE núm. 11551, de 26 de febrer de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de Marzo de 2015.
El día 24/02/15 y a resultas de una pregunta de este grupo político acerca de la
liquidación de los conciertos de primavera celebrados en La Farga en el año 2014 se
nos contestó diciendo “ho tindrà a la seva disposició en la Comissió especial de
Comptes…”
El regidor que suscribe es miembro desde hace unos años de la mencionada
comisión y la información que se nos suministra es la cantidad total que se acaba
pagando a la empresa organizadora de los conciertos, información totalmente
incompleta e insuficiente, por lo que siempre hemos solicitado tener acceso al
expediente relativo a la liquidación de estos conciertos, en el que se expresa el
número de entradas vendidas en cada concierto y en base a ese número de entradas
la cantidad que se ha de pagar a la empresa adjudicataria.
Hasta ahora, nunca se ha puesto problemas a este concejal para ir a ver ese
expediente a las dependencias de la calle Gerona, y evidentemente siempre se ha
hecho al margen de lo que es el examen de la cuenta general por lo que volvemos a
solicitar el acceso a la liquidación de los conciertos de primavera del año 2014 o que
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se nos facilite el número de entradas vendidas en el concierto de Melendi el viernes
25/04/14 y las entradas vendidas en el concierto de Rosendo + Mago de Oz el día
26/04/14.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 11551 i data 26 de febrer de 2015, 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 març de 2015, referent als concerts de les
Festes de Primavera de l’any 2014, i concretament a la seu escrit en el que en el
tenor literal diu:

em plau informar-li que:
El número d’entrades venudes pels concerts de Melendi i Rosendo & Mago de Oz,
van ser:
Dates

Concert

Entrades venudes

25/04/14

Melendi

3723

26/04/14

Rosendo & Mago de Oz

1721
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Cordialment,”
9.- RGE núm. 11830, de 27 de febrer de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de Marzo de 2015.
Atendiendo que se va a proceder al derribo controlado de estructuras
contemporáneas de la Masia de la Torrassa-Castell de Bellvis, solicitamos conocer
qué empresa se encargará del seguimiento y control arqueológico de este derribo.”

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 11.830 i data 27 de febrer de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de març de 2015, en relació amb l’enderroc
d’estructures contemporànies de la Masia de la Torrassa-Castell de Bellvís, us
comunico que en aquests moments estem definint el perfil de l’arqueòleg que s’ha
d’encarregar del seguiment de l’obra.”
10.- RGE núm.12502, de 3 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de Marzo de 2015.
Por la presente le entrego carta y firmas de vecinos del entorno calle Treball y Pintor
Sorolla, donde solicitan el acondicionamiento del solar ubicado en el lugar y que es
utilizado para aparcamiento.
Al igual que los vecinos, solicito que se acondicione ese espacio dándole un uso
cívico en y en beneficio del barrio.”

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 i Regidora Presidenta del Districte
I, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
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“En resposta a la vostra pregunta presentada al Registre General d’Entrada en data 3
de març amb número d’entrada 12.502, en virtut de l’article 4 62.8 del ROM
(Reglament Orgànic Municipal), per a que sigui contestada al proper Ple del dimarts
24 de març, sobre una instància presentada per uns veïns dels carrers Treball i Pintor
Sorolla, us he de dir que el passat 12 de març em vaig reunir amb la persona que
encapçalava la instància i tres veïns més que signaven als fulls adjunts, als efectes
de treballar en comú els aspectes enunciats a la dita instància.”
11.- RGE núm. 12771, de 4 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro el siguiente ruego para que sea
contestado el próximo pleno del día 24 de Marzo de 2015.
En relación a la adjudicación del Servicio de Montaje y desmontaje de tarimas,
alquiler de sillas y mesas para diversos actos del año 2013, adjudicado en fecha 19
de abril del 2013, a la empresa LA RULOT INFRAESTRUCTURES, SL.
Este concejal
RUEGA:
Tener acceso al expediente As-039/2012 del servicio de montaje y desmontaje de
tarimas, alquiler de sillas y mesas para diversos actos del año 2013, a la empresa LA
RULOT INFRAESTRUCTURES, SL. Cuyo contrato se formalizó el 19/04/13.”

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 12.771 i data 4 de març de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de març de 2015, en relació amb tenir
accés a l’expedient As-039/2012 del servei de muntatge i desmuntatge de tarimes,
lloguer de cadires i taules per a diversos actes de l’any 2013, us comunico que podeu
demanar cita a la Directora de l’Àrea per tal de poder consultar l’esmentat expedient.”

12.- RGE núm. 12849, de 5 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro el siguiente ruego para que sea
contestado el próximo pleno del día 24 de Marzo de 2015.

…/…

180

Atendiendo que el 28/02/15 finalizó el plazo para acogerse a las ayudas para pagar el
IBI solicitamos conocer:
1.
2.
3.
4.

El número de solicitudes presentadas.
El número de solicitudes aprobadas por cumplir los requisitos.
La cantidad total destinada a este concepto.
El importe de las ayudas individuales.”

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 12849 i data 5 de març de 2015 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 març de 2015, en relació a:
“Atendiendo que el 28/02/15 finalizó el plazo para acogerse a las ayudas para pagar
el IBI solicitamos conocer:
1.
2.
3.
4.

El número de solicitudes presentadas.
El número de solicitudes aprobadas por cumplir los requisitos.
La cantidad total destinada a este concepto.
El importe de las ayudas individuales. “

En aquests moments s’estan procedint a fer les resolucions de totes les peticions i
seran informats puntualment.
Cordialment,”

13.- RGE núm. 13221, de 6 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro el siguiente ruego para que sea
contestado el próximo pleno del día 24 de Marzo de 2015.
Respecte al carrer Major, la part que va des de la Plaça de l’Ajuntament fins al carrer
Francesc Moragues, aquesta Regidora i el seu Grup Polític sol·licitem saber :
Si es pot fer una actuació a la zona, ja que hem rebut diferents queixes de
veïns, respecte a la falta de neteja del carrer en quant als residus de gossos?
-

Els grafits no es poden treure, ja que cada setmana n’hi ha de nous?
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Es poden tornar a pintar tots els esglaons del carrer de color grog, abans de
que hi hagi qualsevol caiguda?
Es pot asfaltar el terra d’aquest carrer, ja que quan plou es fan bassals que
s’eternitzen amb aigua bruta?
El carrer Major mereix estar en condicions, tant a la part de davant, com
després de passat l’Ajuntament.”

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 13.221 i data 6 de març de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de març de 2015, en relació amb diverses
actuacions al c/ Major, us comunico el següent:
Aquest carrer es va pavimentar de manera recent i es troba en condicions
adequades. Estava previst fer una pintura dels esglaons així com un repàs dels pivots
del carrer amb l’actual pla d’ocupació.
La neteja del carrer és l’adequada.
Les pintades a les comunitats de veïns on tenen autorització, es netegen de manera
rotatòria.”

14.- RGE núm. 14196, d’11 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro el siguiente ruego para que sea
contestado el próximo pleno del día 24 de Marzo de 2015.
En relación a la página Web del Ayuntamiento.
Este concejal
RUEGA:
Que se añadan los enlaces con el marco legal de referencia a cada normativa
publicada en la página web municipal.”

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
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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 14196 i data 11 de març de 2015 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 març de 2015, en relació a:
“Que se añadan los enlaces con el marco legal de referencia a cada normativa
publicada en la página web municipal “
Els enllaços proposats per a les normatives publicades al Web municipal (Seu
electrònica) afectarien totes les normatives municipals: ordenances i reglaments
municipals, normes de funcionament d’òrgans i serveis, ordenances fiscals, preus
públics i taxes, i ordenances en període d’exposició pública.
Aquestes normatives municipals estan publicades a la Seu electrònica i, per tant, els
documents que hi són publicats adquireixen el caràcter d’oficials, la qual cosa obliga
a extremar la seva fiabilitat.
No és aconsellable dur a terme aquesta proposta perquè sovint es canvien articles o
parts de les lleis i normatives, la qual cosa faria gairebé impossible tenir actualitzada
tota la informació i, per tant, la Seu electrònica perdria el seu caràcter de fiabilitat i,
per tant, d’oficialitat.
Alternativament s’inclourà a la pàgina de normatives municipals del Web (Seu
electrònica) un enllaç al BOE, que té un cercador de lleis, i un altre al LexCat del
Departament de Justícia de la Generalitat, que també en té un cercador i incorpora
els canvis legislatius vigents.
Cordialment,”

15.- RGE núm. 14421, de 12 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro el siguiente ruego para que sea
contestado el próximo pleno del día 24 de Marzo de 2015.
Atendiendo que según respuestas a preguntas de pleno relativas al local de la Calle
Orrius ocupado por la Asociación Social y Cultural Al Huda, la actividad que se realiza
es la enseñanza del idioma árabe.
Atendiendo que desde 2010 el CTESUA (Código Tecnico de la Edificación, Seguridad
de Utilización y Accesibilidad considera estos locales de enseñanza de idiomas
“edificios de uso público”.
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Solicitamos conocer:
1.- Si este local cumple con los requisitos de accesibilidad para todo tipo de alumnos.
2.- Si cuenta con aseos para minusválidos.
3.- Si cumple con las normas de legalización o instalación de aire acondicionado.
4.- Si cumple con la normativa CTE de seguridad en caso de incendio.”

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 14.421 i data 12 de març de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de març de 2015, en relació amb el local
del c/ Orrius, us comunico el següent:
En aquest local es desenvolupa l’activitat de “centre cultural i ensenyament de
l’idioma àrab” i es va presentar la comunicació d’inici d’aquesta activitat en data 25 de
juny de 2013.
Dins de l’article 2 de la part I del reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual
s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, s’estableix que el CTE s’aplica bàsicament a
edificis de nova construcció, a reformes estructurals i a canvis de l’ús característic de
l’edifici.
L’edifici on es desenvolupa l’activitat no es troba en cap dels suposats indicats al
paràgraf anterior, ja que va ser construït al voltant de l’any 1936, va ser rehabilitat a
l’any 1967 i està situat en una zona qualificada urbanísticament com a residencial de
densificació urbana semiintensiva (clau 13b), que permet els usos cultural i docent,
per la qual cosa no li és d’aplicació ni el Codi Tècnic d’Edificació, ni cap dels seus
Documents Bàsics, com són el Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i
Accessibilitat i el Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi.
Respecte a la instal·lació d’aire condicionat, com es tracta d’una instal·lació de tipus
domèstic, no necessita cap tipus de legalització específica.”
16.- RGE núm. 14422, de 12 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro el siguiente ruego para que sea
contestado el próximo pleno del día 24 de Marzo de 2015.
Atendiendo que este ayuntamiento tiene la intención de implantar el 010 l’H en el
marco de gestión del SIAC este regidor y su grupo político solicitan conocer:
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Si el nuevo servicio de atención telefónica tendrá un coste para el usuario, y si la
respuesta es positiva conocer el coste aproximado de la llamada y como se
tarificará.”

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 14422 i data 12 de març de 2015 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 març de 2015, en relació a:
“Atendiendo que este ayuntamiento tiene la intención de implantar el 010 l’H en el
marco de gestión del SIAC este regidor y su grupo político solicitan conocer:
Si el nuevo servicio de atención telefónica tendrá un coste para el usuario, y si la
respuesta es positiva conocer el coste aproximado de la llamada y como se tarificará.
“
S’adjunta informe emès per la Cap de Servei d’Atenció Ciutadana.
Cordialment,”
“INFORME
De resposta a la pregunta 0410 del Grup Municipal del Partit Popular per ser
contestada en el Ple Municipal del 24 de març de 2015.
El servei d’atenció ciutadana està desenvolupant un model integral d’atenció en el
qual l’atenció telefònica n’és una peça cabdal. L’objectiu és que la ciutadania de
L’Hospitalet no tingui que triar entre més d’una dotzena de telèfons per resoldre les
seves necessitats o dubtes i oferir-li un únic referent telefònic per comunicar-se amb
el seu ajuntament.
La resolució 9766 de 31 de juliol de 2013, de la secretaria d’estat de
telecomunicacions i per la societat de la informació, atribueix a l’Ajuntament de
L’Hospitalet el número 010 per la prestació dels serveis d’informació telefònica.
La mateixa resolució fixa els criteris que han de complir els ajuntaments per la
prestació d’aquest servei i les tarifes que li son aplicables.
L’ajuntament de l’Hospitalet ha contractat els serveis del 010 per posar en marxa els
servei d’atenció telefònica integrada.
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Amb l’objectiu que els nostres ciutadans incrementin la qualitat del servei que han
tingut fins ara, l’ajuntament està redactant un conveni amb l’ajuntament de Barcelona,
que permetrà utilitzar la tecnologia i la informació que el 010 metropolità ja oferia als
nostres ciutadans a més de la informació i tramitació que l’Hospitalet posa al servei
de la plataforma del 010.
En aquests moments, fruit de la bona col•laboració interadministrativa amb
l’Ajuntament de Barcelona, estem treballant en fase de proves, de manera que poc a
poc s’estan derivant telèfons de l’ajuntament de l’Hospitalet a la plataforma 010,
aquesta derivació no és visible pel ciutadà ja que la trucada s’origina al mateix telèfon
de sempre, i amb la mateixa tarifa.
Un cop signat el conveni amb l’Ajuntament de Barcelona i quan s’hagi desplegat tot el
servei integrat d’atenció telefònica de l’ajuntament de L’Hospitalet, serà el moment
d’avaluar i proposar el model de prestació del servei telefònic 010 L`H.”
17.- RGE núm. 14424, de 12 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro el siguiente ruego para que sea
contestado el próximo pleno del día 24 de Marzo de 2015.
Solicitamos conocer el número de entradas vendidas y el importe obtenido de cada
una de las representaciones del teatro Joventut y del Auditori Barradas (desglosados
por espectáculos) del año 2014.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 14424 i data 12 de març de 2015, 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 març de 2015, en la que sol·licitaven conèixer
el número d’entrades venudes i l’import obtingut de cada una de les representacions
del Teatre Joventut i de l’Auditori Barradas (desglossades per espectacles) de l’any
2014, em plau adjuntar en fulls apart, el quadre amb la informació sol•licitada.
Cordialment,”
(S’adjunta un quadre Excel amb tres fulls on es desglossen les representacions i el
preu i nombre d’entrades venudes)
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18.- RGE núm. 14748, de 13 de març de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro el siguiente ruego para que sea
contestado el próximo pleno del día 24 de Marzo de 2015.
Según han informado diversos medios de comunicación se han producido una serie
de detenciones de presuntos miembros de una cédula yihadista en diversas
provincias durante la jornada de hoy.
Una de las detenciones se ha producido en el número 8 de la Calle Joncs del barrio
de El Gornal.
Este Concejal quiere saber si este ayuntamiento tiene constancia de:
el número total de detenciones realizadas en nuestra ciudad de presuntos
miembros de cédulas yihadistas y si tenían antecedentes, si se han encontrado
pruebas de que este detenido formara parte de una red organizada o si operaba
independientemente. En caso de formar parte de una red si se considera
fehacientemente que se ha detenido a todos los miembros.
-

cuál ha sido el material incautado en la vivienda y su detalle

qué conocimiento tiene este Ayuntamiento del auge de ciudadanos vinculados
con el mundo yihadista
Así mismo, este Concejal solicita conocer si:
Tienen previsto este ayuntamiento intensificar la vigilancia en el ámbito de sus
competencias para estrechar el cerco al yihadismo
Qué opinión le merece al equipo de Gobierno las detenciones efectuadas esta
noche
Cree este Gobierno municipal que el yihadismo es una amenaza para
Hospitalet
Así mismo este Concejal RUEGA se convoque una Comisión Informativa para valorar
el estado del yihadismo en la ciudad.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
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Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’entrada amb número
14748 i data 13/03/2015, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic
del Ple, a efectes de que sigui contestat en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper
dia 24/03/2015 en relació a: “Según han informado diversos medios de comunicación
se han producido una serie de detenciones de presuntos miembros de una cédula
yihadista en diversas provincias durante la jornada de hoy...
Resposta:
Ha sido y es una investigación realizada por el CNP desde el Gobierno central y por
tanto la información de la que se dispone es la comentada en los medios de
comunicación y que debido a las propias características de la misma la discreción es
imprescindible para seguir investigando y obteniendo resultados. No obstante, la
Guardia Urbana dentro del ámbito de sus funciones y competencias mantiene
contactos con MMEE, CNP i GC en el marco municipal donde la información es más
restringida.
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
4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 16 de
març de 2015 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 14974, de 16 de març de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24-03-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que els dies 13, 14 i 15 de març ha tingut lloc a La Farga de L’Hospitalet el OUT!
MARQUET BARCELONA 2015, una activitat mercantil privada on es cobrava per
l’entrada al recinte.
Atès que, sobretot el diumenge, han aparegut instal·lats a la via pública una gran
quantitat de cartells anunciadors, quantitat que era molt menor al llarg de la setmana.

…/…

188

Atès que aquest cartells són de gran i mitjà format i es subjecten amb cinta de plàstic,
suportats i penjats dels fanals de l’enllumenat públic.
Atès que aquesta activitat publicitària als espais públics no està permesa en cap lloc
de la nostra ciutat, excepte els autoritzats gratuïtament a l’efecte, com en el cas dels
cilindres publicitaris.
Donat que cal fer petició i rebre l’autorització per escrit de l’Ajuntament, indicant
número de cartells i llocs on ubicar-los a més de pagar la taxa corresponent i
acreditar assegurança de responsabilitat civil per respondre dels possibles danys
causats.
Vist que aquets grans cartells han estat instal·lats a diversos carrers al llarg de dues
setmanes i que han estat molts els col·locats aquest cap de setmana a l’entorn de
Miquel Romeu/ Carretera del Mig/Travessia Industrial/Narcís Monturiol/Aprestadora
/Can Tries/Rotonda Gran Via.
Donat que alguns dels cartells es troben al llar del carril bici dificultant el transit dels
usuaris que circulen en bicicleta.
Atès que dels fets argumentats acompanyem una sèrie de fotografies.
PREGUNTA
.- Ha rebut l’Ajuntament petició per escrit i presentació de la documentació escaient i
pagament de taxes per que la dita empresa privada organitzadora del OUT! MARKET
BARCELONA 2015 per poder col·locar els cartells anunciadors de la seva activitat a
La Farga a l’espai públic de la ciutat?
.- S’ha donat aquesta autorització per escrit ? En cas afirmatiu sol•licitem des de
aquest grup consultar tota la documentació a l’efecte.
.- En cas negatiu, i donada la profusió de cartells, s’ha obert per part de G.U.
diligències per obertura d’un possible expedient sancionador contra l’empresa
anunciadora com determinen les Ordenances Municipals?
.- Es pensen formalitzar accions sancionadores contra els fets?
.- Voldríem informació dels passos donats.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 14974 i data 16/03/2015, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestat en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 24/03/2015 en relació a:
Resposta:
Informar-vos que aquesta Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme no ha rebut cap
sol·licitud de permís respecte aquest tema.
Ben atentament,”

2.- RGE núm. 14975, de 16 març de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24-03-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que el passat 30 d’octubre del 2013, desprès de la inauguració feta per
l’Alcaldessa de la ciutat, el Tanatori Mémora va obrir les seves instal·lacions de
l’Hospitalet ubicat a l’Avinguda Vilanova, 124.
Atès que aquest tros de carrer de l’avinguda Vilanova forma paret amb les vies de
Rodalies Renfe, el que fa que l`accés a aquesta instal·lació de servei públic (a la que
accedeixen persones de la ciutat i també de fora) no sigui visible i fa que sigui força
complicat perquè només pot fer-se per Juan Ramon Jiménez o el lateral de Narcís
Monturiol, que són les entrades al polígon industrial.
Vist que seria recomanable senyalitzar l’accés, ja que en la mateixa rotonda
apareixen freqüentment cartrons escrits a mà indicant-ho i vehicles fent voltes i
acabant preguntant al personal de la benzinera Galp del costat.
PREGUNTA
.- És coneixedor l’equip de govern d’aquesta manca de senyalització informativa en la
via pública?
.- Pensa el govern posar remei senyalitzant la ubicació des dels diferents carrers
d’accés?
.- En cas afirmatiu, quin és el termini previst per tenir-ho senyalitzat?
.- En cas de no fer-ho, quins són els motius?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 14975 i data 16/03/2015, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestat en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 24/03/2015 en relació a: “Vist que el passat 30 d’octubre del 2013,
desprès de la inauguració feta per l’Alcaldessa de la ciutat, el Tanatori Mémora va
obrir les seves instal·lacions de l’Hospitalet ubicat a l’Avinguda Vilanova, 124.”
Resposta:
Respecte aquest tema el servei de Via Pública està esperant que el tanatori faci les
actuacions demanades en la llicència d’activitats, entre les quals està la corresponent
senyalització.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 14976, de 16 de març de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24-03-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a l’Avinguda de la Mare de Déu de Bellvitge, 20 (altell), es troba l’Oficina de
Benestar Social i Família depenent de la Generalitat de Catalunya.
Vistes les característiques singulars respecte a l’urbanisme del barri i el lloc on està
ubicada l’oficina només s’accedeix per un únic carreró de pas estret.
Donat que durant l’any 2014 a aquesta oficina han estat ateses, aproximadament,
15.000 persones i que es dóna servei preferentment als hospitalencs en horari de
9:00 a 14:00 h de dilluns a divendres.
Atès que al transitar pel passeig de l’Ermita o per Mare de Déu de Bellvitge no es fa
visible l’oficina fet pel qual seria adequat una senyalització adient a la via pública per
indicar el lloc on es troba.
PREGUNTA
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.- Es pensa fer alguna actuació en benefici dels usuaris per solucionar aquesta
manca de senyalització?
.- En cas afirmatiu. Quant es pot trigar per fer-ho?
.- En cas negatiu. Per quina raó no es fa?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 14976 i data 16/03/2015, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestat en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 24/03/2015 en relació a: “Atès que a l’Avinguda de la Mare de Déu de
Bellvitge, 20 (altell), es troba l’Oficina de Benestar Social i Família depenent de la
Generalitat de Catalunya”
Resposta:
Informar que aquesta àrea i en concret el Servei de Via Pública no té coneixement ni
ha rebut cap sol·licitud respecte a la manca de senyalització de l’Oficina de Benestar
Social de la Generalitat de Catalunya.
Ben atentament,”
4.- RGE núm. 14978, de 16 de març de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24-03-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al ple municipal celebrat el 29 de novembre de 2011 CiU l’Hospitalet va
presentar una moció per rehabilitar i anivellar els escocells dels arbres de la ciutat.
Atès que aquesta moció va ser rebutjada per l’equip de govern tot al•legant que: “fer
un tractament com el que vostè planteja (...)costa 100 euros/m2, 100 euros, això vol
dir que si nosaltres escometéssim a partir de demà tota aquesta infraestructura,
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estaríem parlant al voltant dels 200.000 euros amb les superfícies d’escocells que
tenim a la ciutat.”

Atès que també se’ns va dir que: “la resta de la ciutat, en aquest mandat, ben segur
que no podrem arribar a fer-ho (...) podem fer arribar als grups quina és la planificació
que tenim per fer tot aquest desenvolupament d’aquesta activitat”.

Vist que, recentment, s’ha dut a terme aquesta rehabilitació a diferents carrers de la
ciutat amb diferents característiques.

PREGUNTA
Quin és el criteri que ha aplicar l’equip de govern alhora de rehabilitar els escocells
d’uns carrers i no d’altres?
Existia una planificació real, barri a barri, per fer-ho?
Per quin motiu no s’ha informat sobre aquest tema als Consells de Districte ni als
grups polítics que conformen aquest consistori?
Quin és el cost que ha tingut aquesta acció?
Estava previst al pressupost municipal el fet de dur a terme aquesta acció?
Quin era el preu que tenien previst al 2011 i quin preu té ara per canviar de criteri?
Per què ens van dir que no ho farien i ara ho han fet?”

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 14.978 i data 16 de març de 2015, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de març de 2015, en relació amb una
moció sobre els escocells presentada al Ple del mes de novembre de 2011, dir-vos
que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
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En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Hem finalitzat l’Ordre del Dia, a excepció del punt de precs i preguntes, si hi ha algun
prec o alguna pregunta, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. En el programa d’actuacions de cohesió territorial, que
propicia l’Àrea Metropolitana de Barcelona, hi ha una assignació pressupostària de
230.000 euros per a la construcció d’una pista polivalent en el Torres i Bages de Can
Serra. Per part de l’equip de govern es va comunicar a la direcció, a les entitats i a
l’AMPA aquest fet. Per part de la direcció hi ha voluntat de compartir aquestes
instal·lacions entre els veïns, com s’ha fet fins ara i en un futur també hi ha aquesta
predisposició.
A dia d’avui, el departament d’Ensenyament no ha rebut el projecte per part de
l’Ajuntament, per donar, com a titular de l’espai, el vist i plau a la construcció de la
nova pista. En el darrer Consell de Districte es va manifestar que aquesta instal·lació
es troba aturada, la seva construcció, per un conflicte de la seva gestió entre dues
administracions, ensenyament i l’ajuntament. Al nostre entendre no és prou raó per
tenir aparcat en un calaix, Sr. Esteve, el projecte i no haver-ho executat encara.
Preguntem: Està fet aquest projecte? Si és que no, per quina raó? Es pensa
consensuar entre les parts? Si està fet el projecte, ¿per què no s’ha presentat encara
a Ensenyament de la Generalitat, per al seu vist i plau? ¿Consideren de rebut que per
un suposat conflicte de gestió entre administracions, quedi sense realitzar la
construcció de la pista fins a dia d’avui, perjudicant tant als alumnes, com a les
entitats del barri? ¿Es pot perdre l’ajut assignat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona
en el període 2012-2015? En definitiva, què pensen fer vostès al respecte? Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, sólo una pregunta, después de unos hechos, no sé si tienen constancia o no,
nos han dicho que incluso salió en televisión, eso tampoco sabemos si es verdad o
no, hubo una agresión el otro día a unos simpatizantes del Hospitalet, por parte de
gente que se definió como ultras del Cornellá, simplemente porque venían a pegar a
gente del Hospitalet, no sé muy bien porque no se llevan bien dos equipos de
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Segunda B, entonces, viniendo ahora un partido como es el Cornellá-Hospitalet,
primero si se tenía constancia de esta agresión y segundo si se va a tonar algún tipo
de medida para proteger, ya que hay aficionados de Hospitalet que han manifestado
su miedo y simplemente que no van a ir a apoyar a nuestro equipo, a Cornellá.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si contestem per escrit, si els hi sembla, sí, molt bé, doncs els hi farem
arribar la resposta a les dues preguntes per escrit.
En fi, s’aixeca la sessió, bona nit.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les 22 hores del dia vint-i-quatre de març de dos mil quinze, de tot el
qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

