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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2014/8
Data: vint-i-dos de juliol de dos mil catorze
Hora: 18.05h. fins 21.10h.
Lloc: Casa Consistorial

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

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

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidora (S’incorpora punt 24 O.D.)
Regidor
Regidor
Regidor
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Interventor General
Secretària General del Ple

S’ha excusat d’assistir-hi:
Sra.

Gloria Herance Alvarez

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

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 27 DE JUNY DE 2014.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 27 de juny de 2014, es pregunta si existeix alguna objecció i
no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda, benvinguts al Ple ordinari de juliol, Sra. Secretària quan vulgui pot
començar amb l’Ordre del Dia.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació d’un dels punts o d’algun dels dictàmens, té la paraula la
Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Recursos Generals.

SRA. PEREA
Gràcies Sra. Alcaldessa. Em referiré als dictàmens 9, 10 i 11, que corresponen a
l’execució provisional de l’exercici pressupostari 2014, a 31 de juny, l’informe sobre
pagament a proveïdors i el número 11 que és l’informe favorable sobre l’execució del
Pla d’Ajust corresponent al segon trimestre del 2014.
Del seguiment del Pla d’Ajust del segon trimestre del 2014, que vam aprovar al març
del 2012, del que donem compte en compliment de la normativa vigent, es torna a
posar de manifest un comportament positiu, tant en la vessant dels ingressos com en
el de les despeses. Per altra banda i segons indica el mateix informe, s’espera que a
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31 de desembre hagi estat un estalvi superior al que ja preveia el Pla d’Ajust i, per
tant, estem parlant d’uns extrems positius dels comptes municipals.
Els ratis exigits per la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària, d’estalvi brut i també
d’estalvi net, són positius, així com la capacitat de finançament. Així estem parlant
d’una estabilitat pressupostària xifrada en 7,9 milions d’euros, una regla de despesa
amb el marge de límit màxim de despeses, computable en 11,6 milions d’euros i la
sostenibilitat financera amb un rati de volum de capital viu d’un 61,75%. Per últim, el
període mig de pagament a proveïdors, estem per sota dels 30 dies, estem parlant
d’un 28,33 dies, recordem que en el primer trimestre van ser de 29,08, per tant, hem
millorat el rati de pagament a proveïdors.
Pel que fa a la projecció del resultat de l’exercici 2014, també es projecta un resultat
positiu, si bé no deixa de ser una instantània a data 30 de juny i, per tant, haurem de
continuar treballant en l’execució del mateix, per tal de finalitzar amb un resultat
positiu. Hem d’insistir en les reivindicacions que fem Ple rere Ple, de la necessitat de
la ciutat de tenir unes finances municipals sostenibles i, per tant, sanejades. I ho diem
de forma insistent i reiterada, perquè la sostenibilitat de la ciutat permet que tingui
projecció per si mateixa, projecció interna i externa, tot i les traves i dificultats
externes a les quals estem sotmesos.
Cal recordar que aquesta salut de la hisenda municipal és la que ha permès el
manteniment, no sols dels serveis públics de qualitat, sinó el increment d’aquests
serveis públics, tot i cinc anys d’una crisi sistèmica que estem patint. Per tant, estem
parlant d’un Hospitalet amb uns comptes municipals sanejats, amb prudència això sí,
però en qualsevol cas uns comptes que garanteixen un futur d’Hospitalet com una
societat, com una ciutat veritablement cohesionada. Res més Sra. Alcaldessa.

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

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya es dóna per assabentada en els punts número 1, del 9, del
10 i de l’11, ens abstindrem dels punts 3 fins el número 8 i votarem en contra del punt
número 2.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
ens donem per assabentats de l’1, 9, 10 i 11, i votem favorablement de la resta de
dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió ens donem per
assabentats del dictamen número 1, número 2, votem favorablement en el 3, 4, 5,
ens abstenim en el 6...

SRA. ALCALDESSA
Perdó Sra. Borràs, el punt 2 s’ha de votar, no és donar-se per assabentat.

SRA. BORRÀS
Em semblava que havia dit abstenció, al menys ho tinc apuntat, si ho he dit m’he
equivocat doncs.

SRA. ALCALDESSA
Abstenció.

SRA. BORRÀS
Abstenció, sí, el 3, 4, 5, és vot favorable, 6, 7 i 8 és abstenció, i assabentats en el 9,
10 i 11. Dit això, farem alguns comentaris.
Respecte del dictamen número 1, que és dictamen per donar compte al Ple de l’inici
de la vigència del Reglament orgànic d’organització i funcionament dels serveis de
comunicació municipals de l'Hospitalet de Llobregat, a veure, és un donar compte,
lògicament, per tant, no hi ha possibilitat de vot, però sí que per nosaltres hi ha un
element important que és que en aquest dictamen s’estableix quines són les
persones i no els llocs, sinó quines són les persones concretes que doncs estaran a
la comissió d’estudis mixta, política i tècnica. I això s’ha establert, doncs en aquest
dictamen i, per tant, una mica serà qui vetllarà perquè els mitjans de comunicació
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municipals, doncs siguin independents, qui vetllarà perquè aquests mitjans de
comunicació siguin independents, però a més a més, doncs compleixin amb el
reglament que tots plegats ens hem nodrit, cadascú amb els seus vots en cadascun
dels temes.
Però nosaltres, els hem de dir la veritat, és que ens ha sorprès que aquest hagi estat
un tema que s’hagi establert unilateralment per part de l’equip de govern, sense una
negociació... no és així? Doncs llavors retiraria el que he dit, potser degut... jo els hi
agrairé que m’ho expliquin.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs vostè faci la seva intervenció, en tot cas...

SRA. BORRÀS
No, no, no, vostès saben i, per tant, no, no, jo també, escolti’m, no vull semblar una
cosa que no és, vostès saben perfectament que la persona que porta aquest tema,
que és la Sra. Annabel Clar, està en aquests moments en una situació que ja ho
veuen que no hi és i que porta un mes i pico per una situació de malaltia personal,
que no és aquí, és possible que ella tingui un informació que no m’ha passat, sí que
m’ha passat un e-mail, però això no hi consta i, per tant, en aquest sentit, a nosaltres
no ens constava que hi hagués hagut un acord en cap sentit de quines persones són
les que han d’estar al front d’això, jo miro de saber-ho ara mateix si és així, si és que
ha hagut aquest acord, doncs és possible que ella no m’ho hagi informat, insisteixo,
nosaltres, al menys els que estem asseguts aquí, no ho hem viscut d’aquesta manera
i si això és així, doncs creiem que no és la forma en que s’ha de procedir, ho sabré en
l’acte si aquest és un tema que la Sra. Annabel Clar o no ha estat informada, no
només informada, sinó que se li ha donat la possibilitat d’opinar i, per tant, de poder
pactar, entenem que aquestes coses són pactades sempre i, per tant, en aquest
sentit, és com entenem que s’haurien d’haver fet les coses. Si ha estat així i,
insisteixo, degut a què hi ha aquesta baixa laboral per una situació de malaltia de la
Sra. Annabel Clar, doncs disculpin el nostre error, si no és així, doncs reiterarem el
nostre punt de vista. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha res més per part del grup de Convergència i Unió, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres ens donem per assabentats del dictamen
número 1, votem a favor del dictamen número 2 i abstenció a la resta.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que la Sra. Borràs ha fet alguna consideració, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
A veure, jo, Sra. Borràs, el que vostè deia, una mica per aclarir en quin punt estem
d’aquesta qüestió. El que avui portem al Ple és l’inici de la vigència perquè s’ha
publicat el Reglament orgànic, perquè s’ha publicat en el DOGC, ja està, diguéssim,
la proposta del Reglament que vam debatre amb els grups, que es van fer esmenes,
que vam contestar les esmenes, que vam aprovar cadascú, cada grup, amb el vot
que va considerar, aquest debat va ser anterior, a partir d’allà el que s’ha fet és donar
publicació i el que el mateix Reglament preveia és que a partir de la publicació oficial,
entrava en vigència i, a partir d’allà, començaven a comptar determinats terminis, com
era el de l’inici de la constitució dels òrgans i totes aquestes qüestions, per això
portem aquest acord aquí, per dir, escolti, el 23 de juny es va publicar i, per tant, inicia
la seva posada en funcionament, però el debat, la composició, si hi ha la
representació dels grups, si hi ha una vicepresidència o no hi ha una vicepresidència
en l’òrgan del consell director, tot això és el que vam fer en el debat anterior, que vam
fer amb els grups i on els grups, evidentment, més enllà del debat o del que havíem
parlat, van presentar les seves esmenes i vam resoldre les esmenes en aquest Ple.
Per això li dic que aquí no s’ha modificat res més, aquí l’únic que fem és donar
compte que s’ha publicat, res més.

SRA. ALCALDESSA
Sí, no sé si vol afegir alguna cosa Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, una cosa és el nombre de persones, quin càrrec, per exemple, el director dels
mitjans de comunicació, però el nom de tots i cadascun, nosaltres entenem que
aquests no... hi són a la pàgina 6, disculpin, nosaltres hem vist els noms a la pàgina
6, concretament a la pàgina 6. I si hi ha un error, doncs...

SRA. ALCALDESSA
Però és de la Junta Local de Seguretat.

SRA. BORRÀS
Perdoni, no és que vulgui..., en la pàgina 6, puc buscar el document, ens hi podem
entretenir, si els hi sembla i si ho veuen correcte, perquè jo crec que també hem
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donar aclariment a la ciutadania, això queda inscrit en la sessió de Ple i, per tant, val
la pena que quedi clar, si és una cosa o és una altra i, per tant, si és que ens hem
equivocat nosaltres, cap problema en reconèixer que aquí hi ha un error en aquesta
matèria i si no és d’aquesta manera, m’estranya que sigui la Junta de Seguretat,
perquè hi ha el nom de la directora de mitjans i dubto que en la Junta de Seguretat hi
hagi el nom de la directora de mitjans, insisteixo. Ara ens ho mirarem, si els hi
sembla, és que faríem ara un diàleg una mica de “besugos”, que en diuen.

SRA. ALCALDESSA
No sé si la Sra. Secretària ens pot aclarir.

SRA. SECRETÀRIA
Per a tranquil·litat de la Sra. Borràs, independentment de la informació que pugui tenir
ella per algun error, el punt número 1 de donar compte és donar compte de la
publicació en el BOP el 23 de juny, del Reglament de mitjans de comunicació, que va
ser aprovat definitivament pel Ple el 27 de maig i que inicia la vigència el dia 24 de
juny, i que hi ha una correcció d’errades publicada al BOP d’11 de juliol, no diu res
més l’acord, és simplement una informació.

SRA. ALCALDESSA
El dictamen és una fulla molt curta, ho dic perquè no hi ha pàgina 6, per això li deia si
era la Junta Local de Seguretat, per si s’havia confós de dictamen.

SRA. BORRÀS
No, ara quan tingui..., una cosa és..., però al darrera d’això hi ha un document, un
document que és el que... no? Doncs llavors potser hem fet un fallo nosaltres.

SRA. SECRETÀRIA
El que pot haver en l’expedient és el document original de formació de la comissió
redactora del Reglament en l’inici, perquè sí que pot ser que s’hagi deixat l’expedient
sencer i el primer document o els primers documents són el nomenament de la
comissió redactora de fa un any gairebé, la redactora del Reglament, però no hi ha un
nomenament de cap càrrec.
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SRA. BORRÀS
És possible que haguem fet aquesta confusió i, per tant, si és així retirem el que hem
dit, entenem que hi haurà aquesta voluntat d’entesa que nosaltres demanàvem i que,
per tant, no hi haurà problema. Ja ho revisarem.

SRA. ALCALDESSA
Bé, com aquest és un tema que encara continuarà, perquè just s’ha publicat i, a partir
d’aquí, s’ha de fer, com és lògic, nomenaments del consell assessor de totes les
propostes que s’hagin de formular i es veuran en aquest Ple, jo crec que tindrem tots
temps suficient per si hi havia aquest discurs que feia la Sra. Borràs, de cara a què el
govern no havia estat prou pactista per posar en comú, doncs els noms, en fi, temps
al temps, en tot cas ja es veurà al llarg de les properes setmanes i propers mesos.
Molt bé, passaríem ja a la següent Comissió Informativa.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER DONAR COMPTE AL PLE DE L’INICI DE LA VIGENCIA
DEL REGLAMENT ORGÀNIC D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS
SERVEIS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 28 de gener de 2014 va
aprovar inicialment el reglament orgànic d’organització i funcionament dels serveis de
comunicació municipals de L’Hospitalet de Llobregat i que durant el termini
d’exposició pública es van presentar al·legacions, que l’Ajuntament Ple en sessió
ordinària de 27 de maig de 2014 va resoldre i va acordar aprovar definitivament el
reglament.
ES DONA COMPTE AL PLE que al BOP de 23 de juny de 2014, s’ha publicat el text
íntegre del Reglament orgànic d’organització i funcionament dels serveis de
comunicació municipals de L’Hospitalet de Llobregat i que de conformitat amb la
disposició final de la pròpia norma, la seva vigència s’ha iniciat amb efectes del dia 24
de juny de 2014, havent-se publicat anunci de rectificació per un error produït en
incorporar les dades en el sistema informàtic, al BOPB d’11 de juliol de 2014.
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DICTAMEN 2.PER ESTABLIR LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA LOCAL DE
SEGURETAT
I
CONCRETAR
LES
SEVES
NORMES
BÀSIQUES
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; amb 3 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en
la seva part dispositiva:

VIST que l’article 9.1 de la Llei 4/2003 de 7 d’abril d’ordenació del sistema de
seguretat pública de Catalunya preveu l’existència de les Juntes Locals de Seguretat
als municipis que tinguin policia local i les configura com a òrgans col·legiats de
col·laboració i coordinació general dels diversos cossos de policia i altres serveis de
seguretat que operen en llur territori i de participació ciutadana en el sistema de
seguretat.
VIST el Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes locals de
seguretat, que te per objecte regular la composició, les atribucions i el funcionament
de les juntes locals de seguretat.
ATÈS que l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el 7 d’octubre de 2003, va acordar
constituir formalment la Junta local de Seguretat de l’Hospitalet de Llobregat i
determinar la seva composició.
VIST que en data 2 d’abril de 2014, va tenir entrada al Registre General de
l’Ajuntament, amb el número 0606, escrit dirigit a l’Alcaldessa, de la Delegació del
Govern a Catalunya, signat pel Subdelegat del Govern a Barcelona, en el que es
posava en el seu coneixement que l’Administració de l’Estat, ha decidit nomenar com
a vocal permanent de la Junta Local de Seguretat del municipi en l’àmbit de les seves
competències al cos de la Guàrdia Civil, de conformitat amb el que disposa l’article 9
de la Llei 4/2003 de 7 d’abril d’ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local; amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència i Economia, PROPOSO AL PLE L'ADOPCIÓ DELS
ACORDS SEGÜENTS:
PRIMER.- ESTABLIR la composició de la Junta Local de Seguretat que, de
conformitat amb el que preveu l’article 9 de la Llei 4/2003 de 7 d’abril d’ordenació del
sistema de seguretat publica de Catalunya, estarà integrada pels següents membres:
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1. President/a: L’Alcalde o Alcaldessa, amb veu i vot, que podrà delegar la
presidència excepcionalment en el regidor/a delegat/da en matèria de
seguretat ciutadana.
2. Vocals permanents amb veu i vot:
a) El/La Delegat/da territorial del Govern de la Generalitat, qui pot delegar
la seva representació en el subdirector/a general.
b) El/La Regidor/a delegat en matèria de seguretat ciutadana.
c) El/La Cap de la comissaria de la policia de la Generalitat - mossos
d’esquadra del municipi o, si no, el/la cap de l’àrea bàsica policial o el
comandament que designi.
d) El/La Cap de la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet o el comandament que
designi.
e) El/La Cap del Cos Nacional de Policia que tingui responsabilitats
funcionals en el municipi.
f) El/La Cap del Cos de la Guàrdia Civil que tingui responsabilitats
funcionals en el municipi.
3. La Secretaria de la Junta Local de Seguretat, correspondrà al/ a la Secretari/a
Tècnic/a de la Junta de Govern Local o funcionari en qui delegui, que actuarà
amb veu i sense vot.
4. Tenen la consideració de vocals no permanents, amb veu però sense
vot, els següents:
- Un/a representant de cadascun dels grups polítics municipals.
- Els/Les Regidors/es - Presidents/es de Districte.
- Un/a representant del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
- Un/a representant de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona,
delegació de L’Hospitalet de Llobregat.
- El/La Cap del Parc de Bombers de L’Hospitalet, Regió d’emergències
metropolitana sud.
- Un/a representant de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
L’Hospitalet de Llobregat.
- Dos representants de la Federació d’Associacions de Veïns de
L’Hospitalet.
- Un/a Representant de l’Associació Empresarial de L’Hospitalet.
- Un/a representant de la delegació a L’Hospitalet de Llobregat de la
Cambra de Comerç de Barcelona.
- Dos representants de les associacions de comerciants de l’Hospitalet de
Llobregat.
- Un/a representant del sindicat UGT.
- Un/a representant del sindicat CCOO.
- Un/a representant de l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet.
- Tres representants del Consell Escolar Municipal: un del sector d’educació
infantil i primària, un d’ensenyament secundari i un de formació
professional.
- Dos representants de les associacions dels concessionaris dels mercats
municipals.
- Un membre del plenari del Consell de Ciutat.
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5. Quan així ho requereixin els assumptes a tractar, han d’assistir també a la
reunió de la Junta Local de Seguretat, amb veu però sense vot, representants
de la judicatura i de la fiscalia, si així ho acorda l’Administració de l’Estat.
SEGON.- CONCRETAR les normes bàsiques d’organització i funcionament de la
Junta de Govern Local, de conformitat amb la Llei 4/2003, de 7 d’abril i el Decret
151/1998, de 23 de juny, següents:
A. La Junta Local de Seguretat es reunirà en sessió ordinària, a convocatòria
del/de la president/a amb caràcter trimestral. De conformitat amb el que
preveu la normativa vigent una de les sessions anuals serà plenària, és a dir,
comptarà amb la presència de les persones i entitats a que es refereix
l’apartat 4 de l’acord anterior, amb la finalitat de conèixer el pla de seguretat
local i debatre la situació general de seguretat al municipi. Es reunirà
extraordinàriament a iniciativa de l’Alcalde/essa o a proposta del Cap de la
comissaria de la policia de la Generalitat - mossos d’esquadra del municipi o
comandament designat.
B. La convocatòria de les sessions s’efectuarà per la Presidència, la qual
determinarà l’ordre del dia de la sessió. Es farà per escrit i contindrà l’hora i el
lloc de celebració de la sessió i els punts de l’ordre del dia. Les convocatòries
seran notificades pel Secretari amb una antelació mínima de cinc hàbils a la
data de celebració de la sessió, a excepció de les sessions extraordinàries
que seran notificades amb una antelació mínima de dos dies hàbils. Es
promourà la utilització telemàtica de les notificacions tot i que s’haurà de
garantir en tot cas que la mateixa arribi a la totalitat dels membres de la Junta
Local de Seguretat.
C. Seran sessions extraordinàries i urgents, aquelles que convoqui l’Alcalde/essa
en atenció a la urgència dels assumptes a tractar. Aquestes sessions hauran
d’incloure com a primer punt de l’ordre del dia la ratificació de la urgència de la
sessió.
D. Per a la vàlida constitució de la sessió, sigui del caràcter que sigui, es
requerirà la presència de la Presidència, de la Secretaria i dels vocals nats.
E. La presidència i els vocals podran assistir acompanyats dels tècnics que
creguin convenients, en atenció als assumptes a tractar, i especialment, de les
persones responsables dels serveis d’emergències, dels serveis socials, de
trànsit i seguretat viària i de joc i espectacles, amb veu però sense vot. Així
mateix poden ser cridades a comparèixer davant la junta les persones
responsables dels serveis de seguretat privada que actuïn al municipi.
F. Els acords de la Junta Local de Seguretat s’han de prendre per unanimitat i
tenen caràcter executiu.
G. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri a l’ordre
del dia, llevat que estiguin presents tots els membres de la junta amb dret de
vot i n’acordin per unanimitat la inclusió amb caràcter urgent.
H. Les actes s’aprovaran a la mateixa sessió o a la següent.
I. Les funcions de la Junta Local de Seguretat són les que expressament li
venen atribuïdes legalment i en tot cas les que recull l’article 10 de la Llei
4/2003 de 7 d’abril.
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J. En tot cas correspon a la Junta Local de Seguretat, reunida en sessió
plenària, el coneixement del Pla de Seguretat Local, i el debat sobre la
situació general de seguretat al municipi.
QUART.- FACULTAR al Tinent d’Alcaldia de l’àrea de seguretat, convivència i
civisme per a realitzar tots els tràmits procedents per a dur a terme la designació
nominal dels membres de la Junta Local de Seguretat.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord, a l’Alcaldia - Presidència, a la Secretaria
General del Ple, al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de seguretat convivència i civisme, als
membres de la Junta Local de Seguretat i als/les portaveus dels grups polítics
municipals.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 3.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 289.441,69 EUROS, CORRESPONENTS A
DIVERSES FACTURES PRESENTADES PER INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES SA, EN CONCEPTE D’ARRENDAMENT DE LES LLICÈNCIES D’ÚS
DEL PROGRAMARI IBM NECESSARI PER A LES APLICACIONS DE
L’ORDINADOR CENTRAL DURANT L’ANY 2013 (RC-3/2014).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió de la tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals s’ha disposat iniciar l’expedient administratiu per procedir al reconeixement
de les obligacions derivades de les següents factures, emeses per l’empresa
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA, en concepte d’utilització per part de
l’Ajuntament de l’Hospitalet del programari IBM necessari per donar servei a les
aplicacions desenvolupades per a l’entorn z/OS residents a l’ordinador central IBM
2098-B01 durant l’any 2013:
Factura número
FVE1300574
FVE1300575
6038013249
6038013284

Data factura
30/09/2013
30/09/2013
24/10/2013
04/11/2013

Import en euros
7.824,43
199.273,02
27.448,08
27.448,08
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FVE1300777

31/12/2013

27.448,08

ATÈS que l’import total de les factures és de 289.441,69 euros.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits com a
conseqüència dels serveis realitzats, pel que s’hauria de reconèixer els crèdits a favor
de l’empresa que va executar els treballs.
ATÈS que l’abonament de les despeses derivades, per un import total de 289.441,69
euros, es podrà formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 02.9230.206.00.50
del pressupost municipal de 2014, segons certificat d’existència de crèdit núm.
140023197 de data 4 de juny, emès per la Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 del Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
Primer.- APROVAR, en virtut de l’article 65 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les conversions
administratives de les actuacions administratives corresponents a les despeses
derivades de l’arrendament de les llicències d’ús del programari IBM necessari per a
les aplicacions de l’ordinador central (RC-3/2014).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA, Número d’Identificació Fiscal
A28010791, per les següents factures en concepte d’utilització per part de
l’Ajuntament de l’Hospitalet del programari IBM necessari per donar servei a les
aplicacions desenvolupades per a l’entorn z/OS residents a l’ordinador central IBM
2098-B01 durant l’any 2013:
Factura número
FVE1300574
FVE1300575
6038013249
6038013284
FVE1300777

Data factura
30/09/2013
30/09/2013
24/10/2013
04/11/2013
31/12/2013

Import en euros
7.824,43
199.273,02
27.448,08
27.448,08
27.448,08

Tercer.- Els crèdits reconeguts a l’acord anterior, per un import total de 289.441,69
euros, es podran formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 02.9230.206.00.50
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del pressupost municipal de 2014, segons certificat d’existència de crèdit núm.
140023197 de data 4 de juny, emès per la Intervenció General.
Quart.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que disposa
el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a INTERNATIONAL BUSINESS MACHINCES
SA, a la Secció de Gestió Econòmica i Administració i als serveis tècnics municipals.

DICTAMEN 4.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 11.979,00 EUROS, CORRESPONENTS A
DIVERSES FACTURES PRESENTADES PER SERVICIOS MICROINFORMÁTICA
SA, EN CONCEPTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS ORDINADORS
PERSONALS, IMPRESSORES I RESTA D’ELEMENTS DE MICROINFORMÀTICA
INSTAL·LATS A LES ÀREES DE L’AJUNTAMENT (RC-2/2014).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió de la tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals s’ha disposat iniciar l’expedient administratiu per procedir al reconeixement
de les obligacions derivades de les següents factures, emeses per l’empresa
SERVICIOS MICROINFORMATICA SA, en concepte d’utilització per part de
l’Ajuntament de l’Hospitalet del servei de manteniment dels ordinadors personals,
impressores i resta d’elements de microinformàtica instal·lats a les àrees de
l’Ajuntament, durant el període comprès entre l’1 de novembre i el 8 de desembre de
2013:
Factura número
13-003710
13C1-0021886

Data factura
30/11/2013
10/12/2013

Import en euros
5.989,50
5.989,50

ATÈS que l’import total de les factures és de 11.979,00 euros.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits com a
conseqüència dels serveis realitzats, pel que s’hauria de reconèixer els crèdits a favor
de l’empresa que va executar els treballs.
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ATÈS que l’abonament de les despeses derivades, per un import total de 11.979,00
euros, es podrà formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 02.9230.216.00.50
del pressupost municipal de 2014, segons certificat d’existència de crèdit núm.
140023198 de data 4 de juny, emès per la Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 del Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
Primer.- APROVAR, en virtut de l’article 65 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les conversions
administratives de les actuacions administratives corresponents a les despeses
derivades del servei de manteniment dels ordinadors personals, impressores i resta
d’elements de microinformàtica instal·lats a les àrees de l’Ajuntament (RC-2/2014).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA, Número d’Identificació Fiscal A25027145,
per les següents factures en concepte d’utilització per part de l’Ajuntament de
l’Hospitalet del servei de manteniment dels ordinadors personals, impressores i resta
d’elements de microinformàtica instal·lats a les àrees de l’Ajuntament, durant el
període comprès entre l’1 de novembre i el 8 de desembre de 2013:
Factura número
13-003710
13C1-0021886

Data factura
30/11/2013
10/12/2013

Import en euros
5.989,50
5.989,50

Tercer.- Els crèdits reconeguts a l’acord anterior, per un import total de 11.979,00
euros, es podran formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 02.9230.216.00.50
del pressupost municipal de 2014, segons certificat d’existència de crèdit núm.
140023198 de data 4 de juny, emès per la Intervenció General.
Quart.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que disposa
el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA, a la
Secció de Gestió Econòmica i Administració i als serveis tècnics municipals.
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DICTAMEN 5.PER DEIXAR SENSE EFECTES LA COMPATIBILITAT QUE
TENIA CONCEDIDA LA SENYORA M.J.G.P. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès: Que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 21 de
juliol de 2009, es va adoptar l’acord d’autoritzar a la funcionària d’aquesta Corporació
M.J.G.P., la compatibilitat per exercir com a cambrera, sempre que dita activitat no
tingués relació amb resolucions administratives d’aquest Ajuntament i sempre que el
temps que dediqués a la mateixa no fos superior a la 18’75 hores setmanals.
Atès: Que la senyora M.J.G.P. ha presentat un escrit renunciant a dita compatibilitat,
havent de procedir a adoptar la resolució oportuna en ordre a deixar sense efectes
l’autorització de la mateixa.
Atès: Que els articles novè i catorzè de la llei 53/84, disposa que la competència per
autoritzar o denegar les compatibilitats corresponen al Ple de l’Ajuntament.
Atès: Que l’article 123.1.p) de la llei 7/1985, de Bases del Règim Local en la redacció
donada per la llei 57/2003, disposa que serà atribució del Ple de l’Ajuntament “Les
demès que expressament li confereixin les lleis”, sent indelegable aquesta atribució
segons disposa l’apartat 3 de l’esmentat article.
El Ple, a proposta de la Tinent 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.- Deixar sense efectes, l’acord de la Junta de Govern Local de 21 de juliol de
2009, pel que es va autoritzar, a la senyora M.J.G.P, la compatibilitat per exercir com
a cambrera, a l’haver renunciat la mateixa a la compatibilitat autoritzada.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la senyora M.J.G.P.
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DICTAMEN 6.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 41 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2014
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 118/2014, 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, Husillos,
Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2013.
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 2014, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases 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 41 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2014, corresponent a l’expedient 118/2014 en la modalitat
de Transferència de crèdits (54.734,85 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
97.437.441,68
0,00
0,00 97.437.441,68
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.392.397,36
0,00
0,00
7.392.397,36
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.834.537,71
0,00
0,00 23.834.537,71
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.432.276,25 5.719.137,33
0,00 83.151.413,58
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.970.000,00
0,00
0,00
2.970.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
683.347,00 11.486.506,28
0,00 12.169.853,28
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
9.716.706,52
0,00
9.716.706,52
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
0,00 17.840.914,10
0,00 17.840.914,10
TOTAL
218.000.000,00 44.763.264,23
0,00 262.763.264,23
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.225.333,81 5.061.567,28
85.450.778,39 1.579.053,99
5.780.450,00
-458.072,16
17.100.090,80 2.209.541,03
300.000,00
0,00
8.933.347,00 22.771.113,30
5.750.000,00 1.372.627,81
16.460.000,00 12.227.432,98
218.000.000,00 44.763.264,23

0,00 83.286.901,09
0,00 87.029.832,38
0,00
5.322.377,84
0,00 19.309.631,83
0,00
300.000,00
-54.734,85
54.734,85 31.704.460,30
0,00
7.122.627,81
0,00 28.687.432,98
0,00 262.763.264,23

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 42 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2014
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 119/2014, 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, Husillos,
Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2013.
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 2014, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases 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 42 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2014, corresponent a l’expedient 119/2014 en la modalitat
de Transferència de crèdits (119.602,00 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
97.437.441,68
0,00
0,00 97.437.441,68
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.392.397,36
0,00
0,00
7.392.397,36
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.834.537,71
0,00
0,00 23.834.537,71
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.432.276,25 5.719.137,33
0,00 83.151.413,58
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.970.000,00
0,00
0,00
2.970.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
683.347,00 11.486.506,28
0,00 12.169.853,28
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
9.716.706,52
0,00
9.716.706,52
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
0,00 17.840.914,10
0,00 17.840.914,10
TOTAL
218.000.000,00 44.763.264,23
0,00 262.763.264,23
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.225.333,81 5.061.567,28
85.450.778,39 1.579.053,99
5.780.450,00
-458.072,16
17.100.090,80 2.209.541,03
300.000,00
0,00
8.933.347,00 22.771.113,30
5.750.000,00 1.372.627,81
16.460.000,00 12.227.432,98
218.000.000,00 44.763.264,23

0,00 83.286.901,09
119.602,00 87.149.434,38
-119.602,00
5.202.775,84
0,00 19.309.631,83
0,00
300.000,00
0,00 31.704.460,30
0,00
7.122.627,81
0,00 28.687.432,98
0,00 262.763.264,23
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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 8.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 43 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2014
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 122/2014, 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, Husillos,
Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2013.
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 2014, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases 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 43 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2014, corresponent a l’expedient 122/2014 en la modalitat
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de Transferència de crèdits (49.590,25 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
97.437.441,68
0,00
0,00 97.437.441,68
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.392.397,36
0,00
0,00
7.392.397,36
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.834.537,71
0,00
0,00 23.834.537,71
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.432.276,25 5.719.137,33
0,00 83.151.413,58
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.970.000,00
0,00
0,00
2.970.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
683.347,00 11.486.506,28
0,00 12.169.853,28
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
9.716.706,52
0,00
9.716.706,52
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
0,00 17.840.914,10
0,00 17.840.914,10
TOTAL
218.000.000,00 44.763.264,23
0,00 262.763.264,23
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.225.333,81 5.061.567,28
85.450.778,39 1.698.655,99
5.780.450,00
-577.674,16
17.100.090,80 2.209.541,03
300.000,00
0,00
8.933.347,00 22.771.113,30
5.750.000,00 1.372.627,81
16.460.000,00 12.227.432,98
218.000.000,00 44.763.264,23

0,00 83.286.901,09
0,00 87.149.434,38
0,00
5.202.775,84
0,00 19.309.631,83
0,00
300.000,00
-49.590,25
49.590,25 31.704.460,30
0,00
7.122.627,81
0,00 28.687.432,98
0,00 262.763.264,23

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 DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA
A L’ARTICLE 207 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS, REFERIDA A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’AQUEST
AJUNTAMENT I DELS MOVIMENTS FINANCERS DE LA TRESORERIA DE LA
MATEIXA PER OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES,
AIXÍ COM DE LA SITUACIÓ DELS FONS LÍQUIDS DE LA TRESORERIA, FINS A
LA DATA DE 30 DE JUNY DE 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:

…/…

22

VIST l'article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, aprovat
per RDL 2/2004, de 05/03 (TRLRHL), pel que es disposa que la Intervenció General
de l'Ens local, per conducte de la Presidència, trametrà al Ple de la mateixa
informació sobre l'execució dels Pressupostos de l'Ajuntament així com dels
moviments financers de la Tresoreria per operacions pressupostàries i no
pressupostàries, i de la situació dels fons líquids de la mateixa en els terminis que així
ho estableixi el Ple de l'Ajuntament.
VISTA la Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable d'aquesta
Administració, la qual depèn orgànicament i funcional de la Intervenció General i que
fou aprovada pel Plenari d'aquesta Administració en data 04/11/2003 i, dintre de la
mateixa, les Regles 36 a 38, ambdues incloses, per la que es regula la informació a
subministrar al Ple d'aquest Ajuntament, en base a allò que disposa l'article 207 de
l'abans esmentat cos legal, en el que s'estableixen els terminis en que s'ha de
subministrar aquesta informació.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Hisenda i Recursos
Generals,
ACORDA:
PRIMER. DONAR PER COMPLIMENTADES les Regles 36, 37 i 38 de la Instrucció
de Comptabilitat per a la Central Comptable, aprovada pel Ple d'aquesta
Administració en data 04/11/2003, que desenvolupa allò que disposa la Llei
Reguladora de las Haciendas Locales, i recollit a l’article 207 del Text Refós de la Llei
Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, i la regla
105 i ss. de la Orden de 23/11/2004, per la qual s’aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat, posant-se a l'abast del Plenari d'aquesta Administració la
informació que fa referència a l’avanç de liquidació i a l'Estat d'execució del
Pressupost d'aquesta Administració i els moviments financers de la Tresoreria per
operacions pressupostàries i no pressupostàries, així com la situació dels seus fons
líquids a la data de 30/06/2014.
SEGON. LA INFORMACIÓ A QUÈ ES REFEREIX l'acord anterior serà
subministrada, de conformitat amb l'acord plenari de 3 de juliol de 1998, en suport
òptic, sens perjudici que a l'expedient que es tramita hi consti la documentació sobre
suport paper.
TERCER. COMUNIQUI'S per mitjans informàtics (correu electrònic - Intranet) el
present Acord i els Estats que s'acompanyen al mateix als portaveus dels partits i
coalicions electorals que conformen el Plenari d'aquesta Administració.
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DICTAMEN 10.PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ARTICLE 5DE LA LLEI
15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE
ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES
FACTURES, REFERITS AL 30.06.2014.
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 la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l’article 4.3
que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts en
la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les
que s’està incomplint el termini.
Atès que l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònic i creació del registre de factures en el sector Públic preveu que l’òrgan que
tingui atribuïda la funció de comptabilitat efectuarà requeriments periòdics d’actuació
respecte de les factures pendents de reconeixement de l’obligació per les quals hagin
transcorregut més de tres mesos des de que van ser anotades al registre de factures
i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació.
Atès que l’informe al què es fa esment al paràgraf anterior ja s’ha retut a la
Intervenció General.
Atès el que disposa la Instrucció reguladora de la gestió del Registre centralitzat de
factures i demès documents emesos pels contractistes aprovada pel Ple municipal el
22 de febrer de 2011, i que per part de la Intervenció general s’ha rebut l’informe al
qual fa referència l’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre..
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal sobre
el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
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la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 30 de juny de 2014.
SEGON. Remetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d’acord amb el previst en l’article
4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l’infome emès per la Tresoreria General.

DICTAMEN 11.PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’INFORME DE
L’INTERVENTOR GENERAL, SOBRE L’EXECUCIÓ DEL PLA D’AJUST,
APROVAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE 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:

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat aprovà, en sessió de 30 de març
de 2012, el Pla d’ajust pel període 2012-2022, de conformitat amb el que disposa
l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de
finançament per al pagament al proveïdors de les entitats locals, el qual va ser
aprovat favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el 30
d’abril de 2012.
L’article 10 del Real Decret Llei 7/2012, de 9 de març, preveu que les entitats locals
que concertin les operacions d’endeutament previstes en el mateix, i que estiguin
incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) −com és el cas de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat− hauran de presentar, amb periodicitat trimestral, un informe
de l’interventor sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats a l’article 7 del Real
Decret Llei 4/2012.
Els apartats 4 i 6 de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), modificada
per la Llei Orgànica 4/2012, de 28 setembre, estableix les obligacions de remissió
d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que han de complir les
corporacions locals que s’hagin acollint a mecanismes addicionals de finançament
durant l’exercici 2012 i hagin aprovat el corresponent pla d’ajust.
Les obligacions de subministrar informació previstes en la LOEPSF han estat
desenvolupades per l’Ordre HAP/2105/2012, d’u d’octubre, que preveu en els
apartats 1 i 3 de l’article 10, que les corporacions locals que comptin amb un pla
d’ajust acordat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques han de remetre,
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abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, un informe de l’Interventor
sobre l’execució del Pla d’ajust acompanyat de la informació de seguiment detallada.
ATÈS que l’Interventor General ha emès informe del Seguiment del Pla d’Ajust
corresponent al quart trimestre de l’exercici 2013 conjuntament amb la informació
complementària en l’aplicació de l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb
les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
ATÈS el que disposa L’article 10 del Real Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel que
es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament al proveïdors de les entitats locals, els
apartats 4 i 6 de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i l’article 10 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’u d’octubre, que regula les obligacions de subministrar
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012.
VIST l’informe emès per l’Interventor General sobre el seguiment del Pla d’ajust
aprovat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat el 30 de març de 2012.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’informe del Interventor General, referit al 30
de juny de 2014, sobre el seguiment de l’execució del Pla d’ajust aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, el 30 de març de 2012, previst en el Reial
Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per
al pagament al proveïdors de les entitats locals, corresponent al segon trimestre de
2014.

COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, té la paraula el Sr. Bonals.
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SR. BONALS
Bé, moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Tal i com diu el dictamen, el dictamen és un
donar compte del Pla Local de Seguretat que es va aprovar, es va culminar en les
seves tasques el 17 de juny amb l’aprovació d’aquest Pla per part de la Junta Local,
que com tots vostès saben la Junta Local està conformada per la Generalitat de
Catalunya, per l’Ajuntament i pels responsables dels diversos cossos policials que
són membres de la Junta de Seguretat.
Això ha estat una culminació d’un any de feina, d’un treball conjunt entre els
professionals de l’àrea de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme i els
professionals assignats per la pròpia conselleria d’Interior, que ha portat a fi i efecte
que al final aquest Pla és un Pla absolutament consensuat entre l’Ajuntament i la
Generalitat de Catalunya, que és un Pla que marca 5 eixos prioritaris, 14 objectius, 59
accions, que estableix clarament quin és l’àmbit competencial i de responsabilitat de
cada cos policial, en els diversos programes que s’assignen en aquest Pla de
Seguretat Local, que també ha rebut la felicitació per part de la Generalitat, perquè és
un dels nous plans de seguretat local que s’han vingut aprovant.
Recordo que aquest Pla també va sortir, va haver una petició per part del portaveu
del Partit Popular en el seu moment, fa aproximadament un any i escaig, ja se li va dir
que en el moment que el govern de Catalunya aprovés el Pla de Seguretat de
Catalunya, nosaltres, a partir d’aquest moment, podíem desenvolupar el Pla Local.
Per tant, s’ha fet la culminació, s’ha aprovat per la Junta de Seguretat, s’ha donat
compte a la Junta de Seguretat ampliada i avui formalment també donem compte al
Ple.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya es donarà per assabentat d’aquest punt número 12 i ens
abstindrem del 13 i del 14.

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

SR. SALMERÓN
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa ens donem per
assabentat del 12 i votem favorablement del 13 i el 14.
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SRA. ALCALDESSA
Per part de Convergència i Unió.

SR. MONRÓS
Sí, es pot aclarir el tema anterior?

SRA. ALCALDESSA
En fi...

SRA. BORRÀS
Perquè quedi en l’Acta, jo crec que...

SRA. ALCALDESSA
D’acord.

SRA. BORRÀS
Les coses com més clares millor, certament ens hem equivocat nosaltres, era la
comissió redactora i, per tant, nosaltres havíem interpretat una cosa per una altra,
demano disculpes, això és d’aquesta manera, sí que demanem però, i miri, a
vegades doncs les coses també van bé, perquè així hem fet, potser prematurament,
sens dubte, alçar la veu d’alarma, però sí que reclamar-los que aquestes comissions
puguin ser pactades. Res més, gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, ens donem per assabentats del punt número 12, ens abstindrem del número 13 i
votarem a favor del número 14. Respecte del número 13, bé, ens abstenim en principi
i farem un seguiment del que és aquesta modificació.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. El grup popular es dóna per assabentat en el dictamen
número 12, abstenció en el 13 i a favor del 14.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passaríem a la Comissió Permanent de Benestar i Servei a les Persones.

Essent les 18.30 hores, abandona la sessió el Sr. Alfons Bonals Florit, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME

DICTAMEN 12.PER DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ, PER
PART DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT, DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT
DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, EN SESSIÓ DE 17 DE JUNY 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:

VIST que l’article 10 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’Ordenació del Sistema de
Seguretat Pública de Catalunya, al seu apartat b) estableix que la Junta Local de
Seguretat té la funció, entre d’altres, d’elaborar i aprovar el Pla de Seguretat Local i
que els plans i els informes s’han de trametre al Ple de l’Ajuntament perquè en tingui
la informació.
ATES que la Junta Local de Seguretat, en sessió ordinària de 17 de juny de 2014, va
aprovar per unanimitat el Pla Local de Seguretat de L’Hospitalet de Llobregat, segons
consta en la certificació emesa pel Secretaria de la mateixa Junta en data 7 de juliol
de 2014.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic
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ACORDA:
PRIMER.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del Pla Local de Seguretat de
L’Hospitalet aprovat per la Junta Local de Seguretat d’aquest Ajuntament, en sessió
ordinària de 17 de juny de 2014, còpia del qual figura al corresponent expedient,
certificada pel Secretari delegat de la Junta Local de Seguretat.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 13.PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL PGM A L’ILLA SANFELIU, POMPEU FABRA, LES PLANES I SANT JORDI,
D’AQUESTA CIUTAT.
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, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, i per tant va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta
exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VISTA la instància presentada davant d’aquest Ajuntament en data 13 de juny de
2014 i nº de RGE 27022, pel Sr. Pedro Ruiz Vera en representació de Promociones
Ruve, SA sol·licitant es tramiti la modificació puntual de PGM per a l’assignació d’ús,
paràmetres urbanístics amb la creació d’un espai lliure públic a l’illa definida pels
carrers Sanfeliu, Pompeu Fabra, Les Planes i Sant Jordi de l’Hospitalet de Llobregat,
per a la seva aprovació.
ATÈS que els Serveis Tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat han supervisat un projecte de Modificació
puntual de PGM per a la creació d’un espai lliure públic a l’illa definida pels carrers
Sanfeliu, Pompeu Fabra, Les Planes i Sant Jordi.
ATÈS que aquesta Modificació puntual de PGM té per objecte la dinamització
econòmica i social del sector, mitjançant la renovació urbana prevista a la qualificació
urbanística (clau 17-7) de transformació de l’ús existent en equipaments dotacionals
públics. Aquesta transformació d’ús comporta una nova volumetria d’habitatges
dotacionals públics amb el desenvolupament d’una activitat comercial i d’aparcament
en el subsòl. La reordenació també inclou la formalització de l’espai lliure públic zona
verda.
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ATÈS que la proposta de Modificació Puntual de PGM també contempla la
Suspensió, a tot l’àmbit, de la tramitació de Plans Urbanístics derivats concrets i de
projectes de gestió urbanística, com també l’atorgament de llicències de parcel·lació
de terrenys, d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions, instal·lació
d’activitats o usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes establertes per
la legislació sectorial corresponent conforme disposen els articles 73 i 74 del DL
1/2010, Modificat per la Llei 3/2012, Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
VIST l’informe de la Cap del departament d’Actuació Urbanística de l’Agència de
Desenvolupament Urbà.
VISTOS els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de l’Agència
de Desenvolupament Urbà.
VISTOS els articles 96, 85.5, 85.7, 73.2 i 73.3 i concordants del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, en redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
ATÈS que la competència per l’adopció dels acords recau en el Ple Municipal,
conforme disposa l’article 123.1i) de la Llei Reguladora de les Bases i del Règim
Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el “quòrum” de la majoria absoluta legal,
que prescriu l’article 123.2 de la Llei de Bases i de Règim Jurídic Local, la Modificació
Puntual de Pla General Metropolità per a l’assignació d’ús, paràmetres urbanístics
amb la creació d’un espai lliure públic a l’illa definida pels carrers Sanfeliu, Pompeu
Fabra, Les Planes i Sant Jordi de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- SUSPENDRE, per un termini màxim de dos anys, la tramitació de plans
urbanístics derivats concrets i projectes de gestió urbanística, així com l’atorgament
de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma i rehabilitació de
construccions, instal·lació d’activitats o usos concrets i altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, a tot l’àmbit de la
Modificació puntual de PGM a l’illa delimitada pels carrers Sanfeliu, Pompeu Fabra,
Les Planes i Sant Jordi de l’Hospitalet de Llobregat, aprovada en l’anterior acord,
conforme disposen els articles 73 i 74 del DL 1/2010, Modificat per la Llei 3/2012,
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
TERCER.- SOTMETRE a informació pública els acords precedents mitjançant la
publicació d’Edictes en els mitjans reglamentaris a fi i efecte que s’hi puguin presentar
al·legacions que es considerin oportunes.
QUART.- NOTIFICAR el present acord als interessats i a l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat als efectes del què disposa el punt 7 de l’article 85 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.
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DICTAMEN 14.PER FACULTAR AL TINENT D’ALCALDE D’ESPAI PÚBLIC,
URBANISME I SOSTENIBILITAT PER A CONCÓRRER A L’AIXECAMENT DE LES
ACTES PRÈVIES D’OCUPACIÓ EN LES EXPROPIACIONS PREVISTES PER LA
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN EXECUCIÓ DEL
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DELS “NUEVOS ACCESOS SUR, FERROVIARIO
Y VIARIO, AL PUERTO DE BARCELONA. EJE VIARIO DE LA PROVINCIA DE
BARCELONA”, AMB AJORNAMENT DEL PAGAMENT DEL DIPÒSIT PREVI A
L’OCUPACIÓ.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, 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, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots
d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, i per tant va ésser adoptat pel quòrum de majoria
absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que aquest Ajuntament va rebre, en data 7 de juny de 2013, RGE núm. 27.372
i 3 de setembre de 2013, Resolució de la Direcció General de Carreteres,
Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya, Ministerio de Fomento, per la
que s’aprova el projecte de construcció anomenat de “Nuevos accesos sur, ferroviario
y viario, al puerto de Barcelona. Eje viario de la provincia de Barcelona”, així com la
comunicació d’incoació del tràmit d’informació pública a efectes d’expropiació, del
projecte abans esmentat, amb la relació concreta i individualitzada dels béns i drets
de necessària ocupació definits en el projecte.
ATÈS que en l’esmentada relació de béns i drets a expropiar, segona la comunicació
de la Demarcació de Carreteres, consten quatre finques de titularitat municipal,
afectes al domini públic, les quals han estat identificades per informe emès per la cap
d’actuacions urbanístiques de l’ADU i per documentació annexa que l’acompanya.
ATÈS que per la Demarcació de carreteres ha estat lliurada a aquest Ajuntament, en
relació a l’expedient d’expropiació per a l’ocupació urgent de les finques afectades
per les obres del projecte abans esmentat, proposta d’Acta Prèvia que ha d’incloure
la facultació del representant de l’Ajuntament en qui es delegui, per a concórrer en la
signatura de les Actes Prèvies corresponents a les indicades expropiacions. Així
mateix, inclou l’autorització expressa de l’ocupació de les finques acceptant diferir el
tràmit del dipòsit previ i indemnització per urgent ocupació.
ATESA la necessitat d’urgent ocupació dels terrenys per part de la Demarcació de
Carreteres, és convenient autoritzar la seva ocupació i facilitar l’inici de les obres i

…/…

32

dels seus treballs previs atenent al principi rector de col·laboració entre
administracions.
VIST l’article 8 de la Llei 25/1988 de 29 de juliol, de Carreteras en redacció donada
per la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, determina que l’aprovació dels projectes de carreteres estatals implicarà
la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’urgent ocupació dels béns i adquisició
de drets corresponents amb la finalitat d’expropiació, d’ocupació temporal o
d’imposició o modificació de servituds.
VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient.
ATÈS que la competència per adoptar l’acord que es proposa correspon al Ple
Municipal, amb el quòrum de la majoria absoluta amb el nombre legal dels seus
membres, de conformitat al el què disposa l’article 230 de la Llei 2/2003, de 28 d’abril,
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- FACULTAR al Sr. Francesc Josep Belver i Vallès, Tinent d’Alcaldia de
l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat per a concórrer a l’aixecament de les
Actes Prèvies d’ocupació en les expropiacions previstes per la Demarcación de
carreteras del Estado, Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento en
execució del projecte de construcció dels “Nuevos accesos sur, ferroviario y viario, al
puerto de Barcelona. Eje viario de la Provincia de Barcelona”, i a la signatura de tots
aquells documents que siguin necessaris per a la seva execució fins a la finalització
del procediment, en el benentès que l’esmentada ocupació s’autoritza diferint el tràmit
del dipòsit previ a l’ocupació i indemnitzacions per ràpida ocupació, en el moment de
determinació del preu just expropiatori.
SEGON.- COMUNICAR el precedent acord a la Demarcación de carreteras del
Estado, Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento i procedir a la
publicació del mateix en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona.

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, passaríem al posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya ens abstindrem del punt número 15 i votarem
favorablement del 16, 17 i 18.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votem favorablement a tots els dictàmens i volíem posar en valor, en el cas del
dictamen número 15 de les beques menjador, volíem posar en valor l’esforç municipal
i la priorització d’aquest equip de govern en una acció que, tot i que és competència
del departament d’Ensenyament, hem volgut posar un esforç notable. No només hem
passat en pocs anys de 0,2 a 1,2 milions d’euros de complement de les beques
menjador en el pressupost de la regidoria de Benestar i Família, sinó que, a més a
més, ara hem volgut sumar aquests diners a la partida que la Generalitat, doncs
destina, a través del Consell Comarcal, a aquestes beques, per tal que sigui més àgil
el procés i que, en aquest sentit, les famílies des del primer moment ja sàpiguen
quina és la dotació de beques que tindran a l’inici de curs.
A més a més, també cal recordar que l’Ajuntament destina un milió d’euros per
avançar quan cal, cada trimestre, el retard que la Generalitat de Catalunya té
habitualment en els últims trimestres, en el pagament al Consell Comarcal, per la
seva part de les beques. I bàsicament ho fem perquè no pateixin ni les famílies, ni la
tresoreria de l’escola, ni el pagament de proveïdors, tant de cuina, com de
monitoratge. Per tant, creiem que el dictamen 15 explica molt bé la orientació
d’aquest equip de govern respecte a quines són les seves prioritats.

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

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. El grup de Convergència i Unió votem favorablement en
el dictamen número 15 i també a la resta de dictàmens. En el dictamen número 15, al
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qual feia referència el regidor d’Ensenyament, precisament el Sr. Lluís Esteve,
aquesta setmana, si em permeten, deixin-me que faci un símil amb el que ha passat
fa pocs dies, aquesta setmana, a la pròpia ciutat, i és la col·laboració entre les
diferents administracions davant del moment difícil que vivim i la resposta necessària
que cal donar al conjunt de ciutadans. Aquesta setmana assistíem a la signatura d’un
conveni francament, doncs interessant i engrescador per a la nostra ciutat, com és la
posada en marxa de l’escola de segona oportunitat a la nostra ciutat, i aquest és un
element positiu que es produïa entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de
l'Hospitalet, dues grans administracions, però també entre la societat civil i també La
Caixa, si no recordo malament.
Aquest, per tant, jo crec que en un moment de situació difícil, sens dubte, com el que
es viu i en la situació que vostès han descrit, doncs una bona situació, sens dubte,
per l’esforç que ha fet l’Ajuntament, però també d’una situació diferent que hi ha en
les administracions locals respecte al que és el govern de Catalunya, la Generalitat té
una gran dificultat en aquests moments, per fer pagaments, els pagaments que li
correspon, i és cert que s’està produint aquest retard en moltes ocasions, doncs en
tots els pagaments, en tots el pagaments jo m’atreveixo a dir, més enllà del pagament
de les nòmines del personal, a tots els pagaments que s’han de produir.
En aquest sentit, valorem positivament aquesta col·laboració que en aquests
moments es produeix, tot entenent també que, malgrat la dificultat, és evident que el
govern de Catalunya ha de fer un esforç, però també ens agradaria posar en valor el
fet que aquest curs 2013-2014 s’hi ha assignat més recursos i que, a més a més,
més enllà d’assignar-s’hi més recursos, hi ha la voluntat d’establir tota una sèrie de
criteris que, en aquest sentit, doncs és bo que ni que sigui a aquestes alçades, però
amb anterioritat cap govern ho havia fet, és establir tot un sistema, podríem dir,
d’igualtat arreu del territori de Catalunya, d’establir una sèrie de prioritats i que, per
tant, en aquest sentit, fent cas també a les recomanacions del propi Síndic de
Greuges, aquí hi ha tota una sèrie de mesures que poden ajudar a la situació difícil
que s’està vivint. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
A favor de tots els dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna paraula més? Si no, abans de passar a la segona part del Ple i
continuar per les mocions, hi havia dos expedients d’urgència que tots els grups
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polítics ja tenen a les seves mans i que avui també hem comentat a la Junta de
Portaveus i demanaria a la Sra. Secretària que fes lectura dels dos dictàmens.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 15.PER APROVAR LA MINUTA DEL CONVENI DE
COLABORACIO ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I EL CONSELL
COMARCAL DEL BARCELONÈS, PER A L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS
COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PELS ALUMNES
DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI PER AL CURS 2014-2015, PER IMPORT DE
1.200.000,-€.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, 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, Monrós i Pérez; i dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, i per tant va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article
123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que l’Ajuntament de L’Hospitalet, en tant que municipi, té la competència per a
estudiar i detectar les necessitats socials en el seu territori, i ha de complir les
funcions pròpies dels serveis socials bàsics (art. 31 de la Llei 12/2007, de Serveis
Socials).
ATÈS que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials, defineix el sistema de
serveis socials com el conjunt d’intervencions públiques que tenen com a objectiu
garantir les necessitats bàsiques i socials de la ciutadania, entenent com a
necessitats bàsiques les pròpies de la subsistència i de la qualitat de vida de cada
persona. Així mateix, aquesta llei preveu i anima a que aquestes garanties es
fonamentin a través de la col·laboració amb entitats d’iniciativa social, les quals són
un element definitori i clau del sistema de serveis socials.
D’altra banda, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats de la
Infància i de la Adolescència assigna a les administracions locals la responsabilitat
del treball preventiu i l’atenció de les situacions de risc. I promulga el benestar
personal i social de la infància i de la adolescència, anteposant com a prioritari
l’interès general dels/les menors en tots els àmbits de la vida, i no només en els
àmbits de protecció i de la família.
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En aquest sentit, es potencien els aspectes referents a la personalitat dels/les
menors, garantint el desenvolupament lliure i harmoniós de les seves capacitats
físiques, mentals, educatives i d’aprenentatge que promoguin el benestar.
ATÈS que Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials preveu que l’Administració
Col·labori amb entitats d’iniciativa social orientades a l’objectiu que estableix la llei:
“garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans”. Les entitats de la iniciativa social
són un element clau en el foment del sistema de serveis socials.
ATESA la situació de greu crisi econòmica que s’està vivint i la repercussió que
aquesta està tenint en les possibilitats d’ingressos familiars per fer front a la cobertura
de necessitats primàries, ha fet, d’una banda, augmentar el nombre de famílies que
pateixen aquesta situació de desavantatge social i, d’altra, una repercussió en el
desenvolupament dels infants i la cobertura de la seva alimentació.
Les persones peticionàries de l’ajut de menjador pateixen dificultats socials i
econòmiques greus i que les dotacions econòmiques que hi assigna la Generalitat de
Catalunya són insuficients per atendre totes les peticions i cobrir totes les necessitats,
molts d’aquests alumnes reben ajudes socials directament de l’Ajuntament de
L’Hospitalet, que es destinen a complementar els ajuts atorgats pel Consell Comarcal
al no poder assumir les famílies el cost del menjador escolar.
ATÈS que el Consell Comarcal del Barcelonès té atribuïdes, per delegació de la
Generalitat de Catalunya, diverses competències en matèria d’ensenyament, entre
les que s’inclou l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per necessitats
socioeconòmiques als alumnes de les escoles sostingudes amb fons públics dels
municipis de la comarca, que es financen amb les assignacions que, a l’efecte i per a
cada curs escolar determina, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, que les transfereix a l’administració comarcal.
ATÈS que la correlació entre pobresa i infància és molt alta i, en la mesura que
impedeix donar oportunitats als infants, els determina com a col·lectiu amb escasses
possibilitats de sortir de la situació d’exclusió, és a dir, que els condemna a la
cronificació. La pobresa dels infants té un fort impacte en el desenvolupament
cognitiu, en l’èxit escolar i en el benestar psicològic futur.
VIST que per Acord de Ple del Consell Comarcal del Barcelonès, en sessió de 26 de
març de 2014, ha aprovat les bases de concessió d’ajuts individuals de menjador pels
alumnes dels centres escolars públics.
VIST l'informe tècnic favorable per a la seva aprovació emès per la Cap de Secció de
Serveis Socials de l’Àrea de Benestar i Famílies.
VISTA la minuta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l’assignació d’ajuts
complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles del
municipi per al curs 2014-2015.
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ATÈS que figura a l’expedient documentació comptable conforme consta dotació
econòmica per cobrir les despeses del present conveni, al pressupost general de
l’Ajuntament de L’Hospitalet per l’exercici 2014. I condicionar a l’existència de crèdit
adequat i suficient les despeses que corresponguin a l’exercici 2015.
ATÈS que de conformitat amb l’article 25.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases
de Règim Local (LBRL) relatiu a les competències pròpies dels municipis després de
les modificacions introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), estableix que els
municipis tindran competència pròpia en “avaluació e informació, de situacions de
necessitat social, i la atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió
social.” (art. 25.2.e).
Tanmateix la Disposició Transitòria Segona de la LBRL, estableix que el municipis
conservaran les seves competències de conformitat amb la legislació sectorial vigent,
fins que es portin a terme les adaptacions legals escaients a la LRSAL.
Essent el seu redactat literal “Fins que la legislació de l’Estat i de les Comunitats
Autònomes que es dictin de conformitat amb l’establert als articles 5, apartat B), lletra
a); 25, apartat 2; i 36 d’aquesta Llei, no disposi altra cosa, els Municipis, les
Províncies i les Illes conservaran les seves competències que li siguin atribuïdes per
la legislació sectorial vigent a data de l’entrada en vigor d’aquesta llei.”
ATES que la Disposició Addicional quarta del Decret Llei 3/2014, de 17 de juny, pel
qual s’estableixen mesures urgents per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
(LRSAL), determina la continuïtat en els mateixos termes i condicions de les
competències pròpies atribuïdes pel l’EAC i les lleis sectorials abans de l’entrada en
vigor de la LRSAL, com és el cas que ens ocupa.
ATES Que la legislació sectorial vigent atribueix a l’Ajuntament de L’Hospitalet, en
tant que municipi, la competència per:
•

Estudiar i detectar les necessitats socials en el seu territori, i desenvolupar els
programes i activitats de prevenció, atenció i promoció social d’acord amb la
Cartera de Serveis Socials (art. 31 de la Llei 12/2007, de Serveis Socials).

•

Regular la integració i competències de l’àmbit local per a actuar en situacions
de pobresa i d'exclusió social, finalitat que es vol aconseguir amb aquest
conveni (art. 4.a) i b), 31, 78 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis
Socials).

•

Prestar ajuts econòmics d’urgència social per atendre a situacions de
necessitat en l’àmbit de l’alimentació (entre d’altres), art. 30.1 de la Llei
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Essent
competència dels ens locals, dins dels serveis d’atenció primària, la dotació
pressupostària per aquests recursos (art. 30.4 Llei 13/2006, de 27 de juliol).

VIST l’informe de l’Assessora Jurídica de l’Àrea.
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VISTES les competències atribuïdes al Ple Municipal per raó de la quantia, de
conformitat amb l’art. 23 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici
corresponent.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les
Persones,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l’assignació
d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les
escoles del municipi per al curs 2014-2015, del tenor literal següent:
“MANIFESTEN
I.

La situació de greu crisi econòmica que s’està vivint i la repercussió que
aquesta està tenint en les possibilitats d’ingressos familiars per fer front a la
cobertura de necessitats primàries, ha fet, d’una banda, augmentar el nombre
de famílies que pateixen aquesta situació de desavantatge social i, d’altra, una
repercussió en el desenvolupament dels infants i la cobertura de la seva
alimentació.

II.

El Consell Comarcal del Barcelonès té atribuïdes, per delegació de la
Generalitat de Catalunya, diverses competències en matèria d’ensenyament,
entre les que s’inclou l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per
necessitats socioeconòmiques als alumnes de les escoles sostingudes amb
fons públics dels municipis de la comarca, que es financen amb les
assignacions que, a l’efecte i per a cada curs escolar determina, el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que les
transfereix a l’administració comarcal.

III.

L’Ajuntament de L’Hospitalet ostenta competències pròpies per a prestar ajuts
econòmics d’urgència social per atendre a situacions de necessitat en l’àmbit
de l’alimentació dins dels serveis d’atenció primària (art. 30.1 i 4 Llei 13/2006,
de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.).
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, article
25.2.e), assigna als Ajuntaments la competència d’avaluació de les situacions
de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc
d’exclusió social.
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, defineix el sistema de
serveis socials com el conjunt d’intervencions públiques que tenen com a
objectiu garantir les necessitats bàsiques i socials de la ciutadania, entenent
com a necessitats bàsiques les pròpies de la subsistència i de la qualitat de
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vida de cada persona. L’esmentada Llei (art. 31.1.a) atorga als municipis la
competència per a estudiar i detectar les necessitats socials en el seu territori i
la de complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
D’altra banda, la Llei 14/2010, de 27 de maig, els Drets i les Oportunitats de la
Infància i de la Adolescència assigna a les administracions locals la
responsabilitat del treball preventiu i l’atenció de les situacions de risc. I
promulga el benestar personal i social de la infància i de la adolescència,
anteposant com a prioritari l’interès general dels/les menors en tots els àmbits
de la vida, i no només en els àmbits de protecció i de la família.
IV.

El Consell Comarcal del Barcelonès, en el exercici de les competències que li
ha delegat el Departament d’Ensenyament, ha aprovat la convocatòria pública
per a la concessió d’ajuts individuals de menjador (les conegudes com a
beques de menjador) per al curs 2014-2015 per a alumnes amb necessitats
socioeconòmiques escolaritzats al segon cicle de l’educació infantil, primària i
secundària obligatòria, en centres finançats amb fons públics dels municipis
de la comarca, incloent els de la Ciutat de L’Hospitalet.

V.

Atès que, les persones peticionàries de l’ajut de menjador pateixen dificultats
socials i econòmiques greus i que les dotacions econòmiques que hi assigna
la Generalitat de Catalunya són insuficients per atendre totes les peticions i
cobrir totes les necessitats, molts d’aquests alumnes reben ajudes socials
directament de l’Ajuntament de L’Hospitalet, que es destinen a complementar
els ajuts atorgats pel Consell Comarcal al no poder assumir les famílies el cost
del menjador escolar.

VI.

L’Ajuntament de L’Hospitalet té la voluntat d’atendre a totes aquelles
situacions d’infants amb necessitat de quedar-se al menjador escolar, i així
garantir un àpat diari. A l’efecte preveu destinar per al curs 2014-2015, un
pressupost de 1.200.000 euros, que serviran per a complementar els ajuts
atorgats pel Consell Comarcal i per atendre situacions de necessitat social en
els casos de peticionaris que no compleixin els requisits fixats per rebre la
beca o que no han resultat beneficiaris de la mateixa per limitacions de les
disponibilitats pressupostàries.

Per tot l’ anteriorment exposat i als efectes de coordinar l’atorgament d’ajuts destinats
al finançament dels costos del menjador escolar del infants de L’Hospitalet de
Llobregat, les parts tenen la voluntat d’establir el present conveni de col·laboració i,
ACORDEN
PRIMER: OBJECTE.
L’objecte del present conveni de col·laboració és establir els mecanismes de
coordinació entre el Consell Comarcal del Barcelonès i l’Ajuntament de L’Hospitalet
de Llobregat en l’atorgament d’ajuts per part de les administracions comarcal i
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municipal per cobrir els costos del servei de menjador d’alumnes escolaritzats al
municipi, durant el curs 2014/2015.
La col·laboració interadministrativa s’estableix amb l’objectiu final de garantir la
cobertura de les necessitats alimentàries bàsiques dels nens i nenes del municipi.
Els destinataris d’aquests ajuts seran infants residents a L’Hospitalet amb necessitats
socioeconòmiques, escolaritzats al segon cicle d’educació infantil, primària i
secundària obligatòria en centres finançats amb fons públics del municipi.
SEGON: PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ.
Les entitats signatàries manifesten la seva voluntat de vehicular l’atorgament de tots
els ajuts a que fa referència aquest conveni, mitjançant el mecanisme de sol·licitud
d’ajut individual de menjador per part de les famílies dels alumnes, d’acord amb els
procediments i requisits que s’han establert en les Bases que regeixen la
convocatòria d’ajuts individuals de menjador pel curs 2014/2015 aprovades pel
Consell Comarcal del Barcelonès.
En funció del grau de cobertura econòmica que el Consell Comarcal atorgui a
aquestes sol·licituds, l’Ajuntament de L’Hospitalet quantificarà l’import dels ajuts que
es finançaran amb càrrec a les dotacions municipals. En cas que els alumnes rebin
ajut de l’administració comarcal que no cobreixi íntegrament el cost del servei de
menjador, l’Ajuntament podrà complementar aquest ajut amb els imports que en cada
cas determini. En cas de sol·licitants que no puguin rebre l’ajut comarcal o que no el
rebin per manca de recursos disponibles, l’Ajuntament podrà atorgar-los una quantitat
per finançar el servei de menjador escolar, quantitat que podrà ser revisada a la baixa
si posteriorment el Consell Comarcal disposa de recursos suficients destinats a les
sol·licituds inicialment no ateses.
TERCER: PROCEDIMENT DE COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA PER A
L’ATORGAMENT DELS AJUTS FINANÇATS AMB RECURSOS MUNICIPALS.
El Consell Comarcal del Barcelonès rebrà de les escoles de L’Hospitalet totes les
sol·licituds d’ajut individual de menjador que hagin estat formulades pels alumnes del
municipi i, un cop revisades i valorades, elaborarà les següents relacions i en donarà
trasllat, pel seu coneixement, a l’Ajuntament de L’Hospitalet:
1) alumnes que no compleixen els requisits per rebre l’ajut comarcal;
2) alumnes que han d’esmenar o completar les seves sol·licituds;
3) alumnes que tenen assignat ajut per part del Consell, assenyalant en cada
cas el grau de cobertura;
4) alumnes que resten pendents de rebre l’ajut fins que el Consell pugui disposar
de les corresponents dotacions pressupostàries;
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El lliurament d’aquestes relacions s’iniciarà previsiblement a finals de juliol de 2014,
recollint les dades de les sol·licituds rebudes pel Consell Comarcal durant el mes de
maig de 2014. Posteriorment, s’aniran ampliant i actualitzant amb la incorporació de
les peticions del termini de setembre i la resta del curs amb les corresponents als
alumnes de nova incorporació, o a canvis significatius de la situació familiar, tant si
han demanat l’ajut com si no.
Un cop rebuda aquesta relació inicial, durant la primera setmana de setembre,
l’Ajuntament de L’Hospitalet comunicarà al Consell Comarcal del Barcelonès la
proposta d’atorgament dels ajuts a finançar amb els recursos municipals, determinant
per a cada sol·licitant l’import de l’ajut que es finançarà amb càrrec a les dotacions
aportades pel propi Ajuntament. Aquesta proposta podrà incloure ajuts
complementaris als atorgats pel Consell Comarcal per a alumnes que rebin
finançament parcial del cost de menjador per part de l’administració comarcal, i també
ajuts per a alumnes que no rebin cap assignació en el marc de la distribució
econòmica que hagi estat efectuada pel Consell.
Al llarg de tot el curs s’anirà operant de manera coordinada entre ambdues
administracions pel que fa a les possibles ampliacions o actualitzacions de la relació
de sol·licitants, a la que s’incorporaran les peticions rebudes en el Consell en el
termini extraordinari previst a les Bases reguladores i posteriorment les que derivin de
noves incorporacions o de baixes d’alumnes en un centre escolar del municipi. Així
mateix, el Consell podrà actualitzar la relació pel que fa als ajuts atorgats, quan les
disponibilitats pressupostàries de què disposi li permetin atendre noves peticions
inicialment no receptores d’ajut.
Cadascuna de les entitats signatàries designarà la persona o persones que hagin
d’actuar com a interlocutor front l’altra administració en tot allò que derivi de
l’execució d’aquest conveni. Així mateix, cada entitat determinarà els procediments i
protocols interns de funcionament i coordinació entre els seus departaments i serveis
als efectes del desenvolupament de totes les tasques i funcions que corresponen a
l’entitat en el marc del conveni.
QUART: DOTACIONS DESTINADES ALS AJUTS PER COBRIR COSTOS DELS
MENJADORS ESCOLARS.
Durant el curs 2014/2015, el Consell Comarcal del Barcelonès destinarà al
finançament dels ajuts individuals de menjador dels alumnes de les escoles de
L’Hospitalet de Llobregat les dotacions que corresponguin de les assignacions que a
l’efecte rebi del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En base
als acords establerts amb l’administració autonòmica, les Bases que regulen la
convocatòria d’ajuts efectuada pel Consell Comarcal del Barcelonès contemplen els
supòsits en els que els alumnes tindran garantit el total o la meitat del cost del servei
de menjador. Pel que fa a la resta de sol·licituds rebudes i admeses, el Consell
Comarcal les anirà atenent en funció de les disponibilitats pressupostàries.
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Per la seva banda, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat destinarà la quantitat
d’1.200.000 euros am caràcter plurianual, destinades per atendre l’atorgament dels
ajuts complementaris que es financen amb recursos municipals, que es destinaran a
cobrir la part del cost del menjador que correspon a les famílies més enllà de l’ajut
comarcal rebut, o a ampliar el nombre de beneficiaris d’ajut atenent a alumnes, les
sol·licituds dels quals no puguin ser ateses per falta d’acreditació dels requisits exigits
o per manca de disponibilitat pressupostària en el Consell.
L’aportació d’ 1.200.000,00€ es desglossen de la forma següent:
• 400.000 euros per l’exercici 2014.
• 800.000 euros per l’exercici 2015.
Les aportacions relatives a l’exercici 2015 restaran subordinades al crèdit del exercici,
autoritzat en els pressupostos municipals.
CINQUENA: GESTIÓ I PAGAMENT DELS AJUTS FINANÇATS AMB RECURSOS
MUNICIPALS.
El Consell Comarcal del Barcelonès s’encarregarà de fer el pagament a les escoles
del municipi del Barcelonès tant dels ajuts que es financen amb càrrec a les
dotacions assignades per la Generalitat al Consell, com dels que es financen amb
recursos de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. El Consell Comarcal
s’encarregarà també de comunicar a les escoles, per tal que aquestes ho traslladin a
les famílies, la relació d’alumnes beneficiaris de l’ajut individual de menjador atorgat
pel Consell i de la corresponent quota de cobertura del cost del menjador, dels
possibles ajuts complementaris finançats per l’Ajuntament i dels alumnes que,
malgrat no rebre ajut del Consell, siguin receptors de subvenció municipal. La resta
del cost del menjador haurà de ser aportat per les famílies, tret que l’escola disposi
d’altres fonts de finançament que pugui posar a disposició d’aquestes.
El Consell farà el pagament a les escoles de la totalitat dels ajuts que corresponguin
als seus alumnes, simultàniament i amb independència de l’origen del seu
finançament, d’acord amb els calendaris establerts en les Bases reguladores de
l’atorgament dels ajuts individuals de menjador pels alumnes del Barcelonès pel curs
2014/2015. Això comporta tres pagaments anuals, cadascun d’ells un cop finalitzat
cada un dels trimestres del curs escolar.
Per tal de garantir l’efectivitat dels pagaments en les dates previstes, per atendre
puntualment els abonaments a les escoles del municipi dels ajuts individuals de
menjador, pel que fa als ajuts que es financen amb recursos municipals, l’Ajuntament
de L’Hospitalet transferirà al Consell Comarcal del Barcelonès durant el curs
2014/2015 les següents quantitats:
•

400.000 euros al setembre de 2014 que es destinaran a atendre el
pagament dels ajuts complementaris corresponents al primer trimestre
del curs.
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•
•

400.000 euros al gener de 2015 que es destinaran a atendre el
pagament dels ajuts complementaris corresponents al segon trimestre
del curs.
400.000 euros a l’abril de 2015 que es destinaran a atendre el
pagament dels ajuts complementaris corresponents al tercer trimestre
del curs.

Les aportacions econòmiques de l’Ajuntament de L’Hospitalet relatives a l’exercici
2015, resten condicionades a l’existència de crèdit adequat i suficient als
pressupostos generals de la corporació.
Durant el mes de juliol de 2015, el Consell Comarcal comunicarà a l’Ajuntament de
L’Hospitalet la relació final de tots els alumnes de les escoles del municipi que hagin
resultat beneficiaris d’ajut per cobrir el cost del menjador escolar, indicant en cada
cas l’ import i l’origen de l’ajut assignat a cada alumne per a la totalitat del curs
2014/2015. Les escoles hauran aportat al Consell a aquest efecte la corresponent
documentació (nòmines justificatives) signada per les famílies dels alumnes, que
estarà a disposició de L’Ajuntament de L’Hospitalet en tot moment. Un cop aportada l’
esmentada relació i quantificada la despesa global dels ajuts atorgats durant tot el
curs amb càrrec als recursos municipals, un cop es materialitzi el pagament a les
escoles dels ajuts del tercer trimestre del curs, el Consell retornarà a L’Ajuntament les
quantitats rebudes d’aquest i no gastades, retorn que es farà mitjançant transferència
bancària al compte que indiqui l’Ajuntament, com a molt tard abans de l’inici del curs
2015/2016.
SISENA: COMISSIÓ DE SEGUIMENT
S’establiran les relacions de coordinació necessàries entre ambdues administracions,
per al seguiment i bon funcionament de les actuacions incloses al conveni.
Concretament, les parts acorden la constitució d’una Comissió de Seguiment del
present conveni, composta pels membres següents:
• Dos representants del Consell Comarcal del Barcelonès.
• Dos representants de l’Àrea de Benestar i Famílies de l’Ajuntament de
L’Hospitalet.
Aquesta Comissió es reunirà trimestralment de forma ordinària, i de forma
extraordinària, sempre que ho sol·liciti qualsevol de les parts.
SETENA: JUSTIFICACIÓ.
El Consell Comarcal del Barcelonès haurà de justificar l’aplicació de la subvenció
davant l’àrea gestora i/o àrea territorial corresponent, mitjançant:
•

Presentació de documentació justificativa per trimestre en la que es faci
constar un llistat nominatiu dels beneficiaris i els imports dels ajuts concedits.
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•

Certificació de la Intervenció del Consell Comarcal del Barcelonès per
trimestre, coincidint amb de cada període d’aportació econòmica següent:
−

La quantitat de 400.000€ transferits al setembre de 2014, s’hauran de
justificar mitjançant certificació d’intervenció abans del 31 de gener de
l’exercici 2015.

−

La quantitat de 400.000€ transferits al gener de 2015, s’hauran de
justificar mitjançant certificació d’intervenció abans del 30 de juny de
l’exercici 2015.

−

La quantitat de 400.000€ transferits a l’abril de 2015, s’hauran de justificar
mitjançant certificació d’intervenció abans del 30 de setembre de l’exercici
2015.

VUITENA: VIGÈNCIA.
Aquest Conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura i fins setembre
de 2015 (data d’inici del curs escolar 2015/2016.) Les parts podran optar per
renunciar anticipadament a la vigència del mateix, comunicant-ho fefaentment a l’altra
part amb una antiguitat mínima de dos mesos, procedint-se en aquest supòsit a la
liquidació econòmica del mateix.
Les entitats signatàries, per mutu acord explícit, podran prorrogar la vigència d’aquest
conveni, mitjançant l’aprovació d’addendes, per a posteriors cursos escolars. En les
addendes corresponents s’incorporaran els ajustos escaients i es quantificarà la
quantitat que l’Ajuntament de L’Hospitalet hagi de destinar als ajuts complementaris
als que fa referència aquest conveni.
NOVENA: MODIFICACIÓ.
El present Conveni es podrà modificar en qualsevol moment per acord exprés per
escrit d’ambdues parts, introduint les modificacions que considerin escaients.

DESENA: RESOLUCIO DE CONFLICTES
Per resoldre qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació o execució del
present conveni, les parts prèviament les presentaran en la comissió de seguiment
per la seva resolució. I pel cas que no s’arribi a cap acord, es sotmetran als Tribunals
o Jutjats de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona.
ONZENA: PROTECCIÓ
CONFIDENCIALITAT

DE

DADES

DE

CARÀCTER

PERSONAL

I
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Les dades personal que tinguin tractament en relació a l’objecte d’aquest conveni són
propietat del Consell Comarcal del Barcelonès i resten inscrites en el fitxer denominat
“Ajuts Individuals de Menjador” en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya.
El Consell Comarcal del Barcelonès aportarà les dades i accessos oportuns a
l’Ajuntament de L’Hospitalet pel desenvolupament de les gestions encomanades en
aquest conveni. Aquest traspàs s’efectuarà mitjançant llistat en format electrònic amb
una còpia en paper, essent nominatiu detallant els beneficiaris i els imports dels ajuts
per part del Consell Comarcal del Barcelonès a l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Tanmateix, ambdues parts es comprometen a tractar les dades personals d’acord
amb l’establert en la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades i el
Reglament de desenvolupament aprovat pel Real Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, i de conformitat amb la informació facilitada a l’Autoritat Catalana de
Protecció de dades en la declaració i inscripció del fitxer denominat “Ajuts Individuals
de Menjador” en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya per part del Consell
Comarcal del Barcelonès.
I per tal que quedi constància i en prova de conformitat, es signa el present document
per duplicat, en el lloc i data indicats a l’inici.”.

SEGON.- APROVAR una despesa per l’exercici 2014 de 400.000,00.-€, amb càrrec a
l’aplicació pressupostaria núm. 14.05.2310.489.01.07 segons document comptable
RC núm. 140027444 de data 04/07/2014 emès per la Intervenció General, i
CONDICIONAR les aportacions de l’exercici 2015 al compliment del pacte del
conveni referent a la forma de justificació de l’aportació atorgada per l’Ajuntament
durant l’exercici 2014, i SUBORDINAR a l’existència de crèdit adequat i suficient dotat
en els pressupostos municipals per l’exercici 2015.
TERCER.- FACULTAR a la senyora Maria Dolores Fernández i Bosch, Tinenta
d’alcaldia de Benestar i Famílies, per a la signatura de tots els documents que se’n
derivin.
QUART.- COMUNICAR el present acord al Consell Comarcal del Barcelonès, a la
Tinenta d’alcaldia de Benestar i Famílies, a la cap de Secció de serveis socials, a
l’Habilitació de l’Àrea i a la Intervenció General.

PER IMPOSAR SANCIO AL SR. M.R.G.V., PER INFRACCIÓ
DICTAMEN 16.A LA NORMATIVA SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300€. SA 04/14.
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 24 de març de 2014 es va dictar la resolució núm. 2508/2014, per
la qual s’incoava expedient sancionador i es proposava imposar a la Sra. M.R.G.V.
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 27 de març i 7 d’abril de 2014; per això i als efectes i als efectes de l’art. 59.5
de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant publicació al BOPB del dia 22
d’abril de 2014 i exposició al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament entre els dies 11 i 25
d’abril de 2014.
VIST que consta la presentació per la Sra. M.R.G.V., en data 15/4/2014 (RGE
16993), d’un escrit d’al·legacions al qual, sense refutar ni contradir els fets constatats
a la denúncia que ha donat lloc al present procediment, manifesta únicament que el
gos no era seu i que no disposa de mitjans econòmics per fer front al pagament de la
multa.
ATÈS que les esmentades manifestacions no desvirtuen la presumpció de veracitat
de l’acta de denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de data 1 de desembre de
2013, de la qual deriva el present procediment sancionador, ni hi ha cap
circumstància que modifiqui la qualificació dels fets.
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 28 de maig de 2014, on proposa desestimar
íntegrament les al·legacions presentades i imposar la sanció establerta en la proposta
de resolució inicial.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR integrament les al·legacions presentades per la Sra.
M.R.G.V. en data 15 d’abril de 2014, pels motius següents:
-

Les esmentades manifestacions no desvirtuen la presumpció de veracitat de
l’acta de denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de data 1 de desembre de
2013, de la qual deriva el present procediment sancionador, ni hi ha cap
circumstància que modifiqui la qualificació dels fets.
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SEGON.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció (1) i la
proposta inicial de la sanció imputada a la Sra. M.R.G.V. amb DNI XXXXXX, amb
domicili al carrer XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets a la Sra. M.R.G.V. amb DNI
XXXXXXXXXXXXXXX, amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en
aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- IMPOSAR a la Sra. M.R.G.V. 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.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori, a la Intervenció General.

DICTAMEN 17.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. K.N.R PER INFRACCIÓ DE
LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300 EUROS. EX. SA 02/14 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST Mitjançant Resolució núm. 2650/2014, de 27 De març, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte
de diversos intents infructuosos de notificació els dies 3, 8 i 10 d’abril 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 dia 22 de maig de 2014 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de L’Hospitalet entre els dies 15 i 27 de maig de 2014.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. N.R., dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 16 de juny de 2014.
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.

…/…

48

VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció de data 27/03/2014 imputada al Sr. K.N.R., mitjançant resolució núm.
002650/2014.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 01 d’abril de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter
greu i declarar al Sr. K.N.R. (DNI XXXXXXXXXXX), domiciliat a la Rbla.
XXXXXXXXXX de Barcelona, autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva del
procediment incoat a l’efecte.
QUART.- IMPOSAR al Sr. K.N.R. responsable de la comissió de la infracció que es
descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

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

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

DICTAMEN 18.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. AA.Z.CH. PER INFRACCIÓ
A LA NORMATIVA SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. IMPORT TOTAL, 2.404,05 EUROS. EX. SA
13/14 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies núm.
2503/2014, de 24 de març, es va incoar el present procediment sancionador contra el
Sr. A.A.Z.C., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una
infracció molt greu contra la normativa de protecció dels animals.
VIST que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
notificació en el domicili del Sr. Z.C. en data 15/05/2014 –en la persona del seu
familiar J.M.Z., amb NIE XXXXXXXXXXXX, com així consta a la corresponent
diligència de notificació.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia al Sr. Z.C. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de l’ imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada per la Sra. Instructora en data 12
de juny de 2014.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 26.03.2014 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.– IMPOSAR al Sr. A.A.Z.C., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona
amb la quantitat següent:
a) Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida
per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de
la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret
287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret
170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
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►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
►Sanció definitiva: 2.404,05.-euros, quantia mínima a imposar segons l’article
13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. A.A.Z.C., NIE X-3824326-R
amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art
13.8 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l’art. 130 de la llei
30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

URGÈNCIES

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

En relació amb les propostes que s'han presentat d'urgència, es produeixen
les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha inconvenient, votaríem a favor de la urgència i ara passaríem al
posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya s’abstindrà dels dos punts.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
A favor dels dos.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, ens abstindrem de les dues, atès que aquestes urgències no ens han donat molt
de temps per poder-nos mirar els temes.

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

SR. DEL RÍO
Sí, abstenció i per la mateixa raó.

SRA. ALCALDESSA
Bé, abstenció per part de Convergència i Unió, pel Partit Popular, per Plataforma per
Catalunya, i a favor de la resta.
Molt bé, ara sí passaríem a la segona part del Ple.

Essent les 18.35 hores, s’incorpora la sessió el Sr. Alfons Bonals Florit, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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HISENDA I RECURSOS GENERALS

PROPOSTA 1.- RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
46; CORRESPONENT A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 134/2014
DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i
Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2013.
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 2014, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases 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,
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 46 del pressupost de
l’ajuntament per a 2014, corresponent a l’expedient 134/2014 en la modalitat de
Transferència de crèdits (73.668,58 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
97.437.441,68
0,00
0,00 97.437.441,68
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.392.397,36
0,00
0,00
7.392.397,36
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.834.537,71
0,00
0,00 23.834.537,71
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.432.276,25 5.725.137,33
0,00 83.157.413,58
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.970.000,00
0,00
0,00
2.970.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
683.347,00 11.486.506,28
0,00 12.169.853,28
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
9.716.706,52
0,00
9.716.706,52
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
0,00 17.840.914,10
0,00 17.840.914,10
TOTAL
218.000.000,00 44.769.264,23
0,00 262.769.264,23
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.225.333,81 5.061.567,28
85.450.778,39 1.711.655,99
5.780.450,00
-577.674,16
17.100.090,80 2.202.541,03
300.000,00
0,00
8.933.347,00 22.771.113,30
5.750.000,00 1.372.627,81
16.460.000,00 12.227.432,98
218.000.000,00 44.769.264,23

0,00 83.286.901,09
0,00 87.162.434,38
0,00
5.202.775,84
0,00 19.302.631,83
0,00
300.000,00
-73.668,58
73.668,58 31.704.460,30
0,00
7.122.627,81
0,00 28.687.432,98
0,00 262.769.264,23

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).

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

PROPOSTA 2.- RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA NOVACIÓ PARCIAL DEL
CONVENI URBANÍSTIC PER A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
METROPOLITÀ DE BARCELONA EN UNA FRACCIÓ DE L’ILLA DELIMITADA
PER L’AVINGUDA DEL CARRILET, L’AVINGUDA FABREGADA I EL CARRER
MIGDIA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i
Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
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Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i 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 el Ple de l’Ajuntament en sessió de 20 de desembre de 2002 va aprovar el
Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en una fracció d’illa
delimitada per l’avinguda Carrilet, l’avinguda Fabregada i el carrer Migdia, d’aquesta
ciutat, i que va resultar definitivament aprovat pel Govern de la Generalitat en data 10
de juny de 2003 essent publicat al DOGC de 10 de juliol de 2003.
ATÈS que en data 5 de juny de 2002 el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat va aprovar un Conveni Urbanístic, signat el dia 2 de juliol de 2002, entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet i els Srs. B.G.i, en nom i representació de la titularitat dels
terrenys inclosos dins de l’àmbit d’actuació del planejament, per tal d’executar el
desenvolupament urbanístic de la MPPGM abans indicat.
ATÈS que al pacte SEGON del conveni urbanístic, suara esmentat, s’estableixen les
obligacions urbanístiques dels titulars dels terrenys que es concreten, d’una banda,
en la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament, de la totalitat dels terrenys de la seva
propietat destinats a parc urbà de superfície 4.279,42 m2 i que van ser efectivament
lliurats per escriptura de Segregació, agrupació i cessió de vials de data 21 de juny de
2005 i acceptat per la Junta de Govern Local de data 30 de novembre de 2005, i,
d’altra banda, el que a continuació es transcriu:
2.- A executar al seu càrrec les obres d’urbanització dels terrenys inclosos
en la zona qualificada de parc urbà (clau 6b) de la Modificació proposada,
així dom la vorera de l’avinguda del Carrilet i la cantonada de l’avinguda
de la Fabregada. El total d’aquesta superfície a urbanitzar és de 6.872,33
m2
En aquest sentit s’obliguen a presentar el projecte executiu d’urbanització,
per l’aprovació municipal i redactar-lo d’acord amb les qualitats de
materials i les determinacions que indiquin els serveis tècnics municipals,
amb un cost màxim de 75 euros per m2 urbanitzat.
ATÈS que als efectes de garantir l’execució de l’obra urbanitzadora abans significada,
les societats REDUME VALOR SL, actualment RABAGI CORP, SL, i SONFORT SL i
la Sra. M.B.G. varen consignar en la caixa de Dipòsits de la Tresoreria General
d’aquest Ajuntament els següents avals bancaris que a continuació es relacionen:

%
SONFORT SL
76,98
REDUME

Avals presentats
Juliol 2008
191.994,60 €
Juny 2010
372.647,62 €
Juny 2010
40.127,76 €

Total avalat
564.289,14 €
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VALOR SL
M.B.G.

12,01

Juny 2007

49.161,38 €

89.289,14 €

12,01
100%

Juny 2010

89.289,14 €

89.289,14 €
743.220,50 €

ATÈS que a dia d’avui, l’obra urbanitzadora no ha estat executada donat que la
previsió inicial d’implantació d’un aparcament, en règim de concessió a favor de la
societat municipal L’H2010, S.A., ha resultat infructuosa segons formal desistiment de
l’execució del mateix per part de dita mercantil, i d’altra banda, l’Ajuntament preveu
executar l’arranjament de l’espai públic del Parc de la Serp i de la plaça Puig i Gairalt.
En aquest sentit, s’ha considerat convenient que la redacció i execució del projecte
d’urbanització que compren l’àmbit de la fracció d’illa delimitada per l’avinguda
Carrilet, l’avinguda Fabregada i el carrer Migdia i que inclou la plaça Puig i Gairalt,
l’efectuï l’Ajuntament conjuntament i en coordinació amb les obres del parc de la
Serp, segons consta en el projecte aprovat per la Junta de Govern Local d’1 d’octubre
de 2013 denominat “Projecte d’urbanització de la Plaça Puig i Gairalt i la zona
urbanitzada del c. Rodés”.
ATÈS que el conveni abans esmentat, preveu que l’import a abonar a l’Ajuntament en
concepte d’obres corresponents al projecte d’urbanització és de 75 €/m2, que
actualitzat per l’increment del 32,60% a data d’1 d’octubre de 2013, resulta un cost
total de 99,45 €/m2, que aplicat a la superfície a urbanitzar de 6.872,33 m2 ascendeix
a un total de 683.453,22 €.
ATÈS que d’altra banda, SONFORT SL ja ha executat obres d’urbanització en una
superfície de 978,90 m2 inclòs dins d’aquest àmbit de planejament, per un cost total
de 61.356,58 € segons certificació del director de l’obra a data de la seva recepció,
que actualitzat per l’increment del 4,8 %, també a la data d’aprovació inicial del
projecte d’urbanització municipal, d’1 d’octubre de 2013, resulta un cost total de
64.301,70 €.
Per tant, el diferencial entre les obligacions derivades del conveni i l’obra executada
és de 619.151,52 € que és l’equivalent econòmic de les obligacions urbanístiques
d’urbanització pendents d’executar per complimentar les prescripcions del Conveni i
que distribuïdes a cadascun dels promotors en el mateix percentatge avalat són:
Equivalent econòmic

%

SONFORT SL
REDUME VALOR SL
M.B.G.
TOTAL

75,97 %
12,015%
12,015%
100,00%

Obra total

Obra
Obra
executada pendent
519.219,42 € 64.301,70 € 454.917,72 €
82.116,90 €
82.116,90 €
82.116,90 €
82.116,90 €
683.453,22 € 64.301,70 € 619.151,52 €

VISTA la minuta de Novació Parcial del Conveni urbanístic per a la Modificació
puntual de PGM en una fracció de l’illa delimitada per l’avinguda del Carrilet,
l’avinguda de la Fabregada i el carrer Migdia de l’Hospitalet que té per objecte
modificar parcialment el pacte segon del conveni urbanístic de constant referència, en

…/…

56

el sentit que, les obres d’urbanització pendents d’execució dels terrenys inclosos en
la zona qualificada de parc urbà (clau 6b) de la Modificació Puntual del PGM serà
executada per l’Ajuntament, de conformitat amb el projecte aprovat per la Junta de
Govern Local en data 1 d’octubre de 2013 amb efectes del 19 de novembre de 2013.
VISTOS els informes emesos pels serveis tècnics i jurídics de l’Agència de
Desenvolupament Urbà, relatius a la proposta d’aprovació de la Novació Parcial del
Conveni urbanístic suara esmentat, així com la resta de documentació que integra
l’expedient.
VIST el que disposa l’article 104 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, Text Refós de la
Llei d’Urbanisme i concordants i article 1203 del Codi Civil.
VIST que l’òrgan competent per aprovar la Novació parcial del conveni urbanístic per
a la Modificació puntual del PGM de constant referència és el Ple Municipal de
conformitat amb l’article 230 del D.L. 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei
Municipal. L’adopció del present acord precisa el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, tal i com estableix el punt 2 d’aquest
mateix article.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR en tots els seus extrems i documents annexes la Novació
parcial del Conveni urbanístic per a la Modificació puntual de PGM en una fracció de
l’illa delimitada per l’avinguda del Carrilet, l’avinguda Fabregada i el carrer Migdia de
l’Hospitalet de Llobregat, del següent tenor literal.
NOVACIÓ PARCIAL DEL CONVENI URBANISTIC PER A LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITA DE BARCELONA EN UNA
FRACCIÓ DE L’ILLA DELIMITADA PER L’AVINGUDA DEL CARRILET,
L’AV. FABREGADA I EL CARRER MIGDIA DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT
A la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, a ...... de .... de 2014.
REUNITS
D’una part,
D’altra part:
INTERVENEN i ACTUEN
El Sr....... en nom i representació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
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Els Srs.
Les parts que intervenen en la representació en que respectivament actuen,
es reconeixen mútuament capacitat legal per obligar-se i subscriure aquest
conveni que formalitzen a continuació, fent-hi constar el següents
EXPOSEN
I.- El Ple de l’Ajuntament en sessió de 20 de desembre de 2002 va aprovar el
Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en una
fracció d’illa delimitada per l’avinguda Carrilet, l’Avinguda Fabregada i el carrer
Migdia, d’aquesta ciutat, i que va resultar definitivament aprovat pel Govern de
la Generalitat en data 10 de juny de 2003 essent publicat al DOGC de 10 de
juliol de 2003
II.- En data 5 de juny de 2002 el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat va aprovar un Conveni Urbanístic, signat el dia 2 de juliol de 2002,
entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i el Srs B.G., en nom i representació de la
titularitat dels terrenys inclosos dins de l’àmbit d’actuació del planejament, per
tal d’executar el desenvolupament urbanístic de la MPPGM en una fracció
d’illa delimitada per l’avinguda Carrilet, l’Avinguda Fabregada i el carrer
Migdia.
III.-El pacte SEGON del conveni, urbanístic, suara esmentat, s’estableixen les
obligacions urbanístiques dels titulars dels terrenys que es concreten, d’una
banda, en la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament, de la totalitat dels terrenys
de la seva propietat destinats a parc urbà de superfície 4.279,42 m2 i que van ser
efectivament lliurats per escriptura de Segregació, agrupació i cessió de vials de
data 25 de juny de 2005, i, d’altre banda, el que a continuació es transcriu:
2.- A executar al seu càrrec les obres d’urbanització dels terrenys
inclosos en la zona qualificada de parc urbà (clau 6b) de la Modificació
proposada, així com la vorera de l’Avinguda del Carrilet i la cantonada
de l’av. de la Fabregada. El total d’aquesta superfície a urbanitzar és de
6.872,33 m2.
En aquest sentit s’obliguen a presentar el projecte executiu
d’urbanització, per l’aprovació municipal i redactar-lo d’acord amb les
qualitats de materials i les determinacions que indiquin els serveis
tècnics municipals, amb un cost màxim de 75 euros per m2 urbanitzat.
IV.- Als efectes de garantir l’execució l’obra urbanitzadora abans significada, les
societats REDUME VALOR SL, actualment RABAGI CORP,SL, I SONFORT SL i
la Sra. M.B.G.varen consignar en la caixa de Dipòsits de la Tresoreria General
d’aquest Ajuntament els següents avals bancaris que a continuació es
relacionen:
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%
SONFORT SL
REDUME VALOR SL
M.B.G.

76,98
12,01
12,01
100%

Avals presentats
juliol 2008
191.994,60 €
juny 2010
372.647,62 €
juny 2010
40.127,76 €
juny 2007
49.161,38 €
juny 2010

89.289,14 €

Total avalat
564.642,22 €
89.289,14 €
89.289,14 €
743.220,50 €

V.- A dia d’avui, l’obra urbanitzadora no ha estat executada atès que la previsió
inicial d’implantació d’un aparcament, en règim de concessió a favor de la
societat municipal L’H2010, S.A, ha resultat infructuosa segons formal
desistiment de l’execució del mateix per part de dita mercantil de data 23 de
novembre de 2012, i d’altra banda, l’Ajuntament preveu executar l’arranjament de
l’espai públic del Parc de la Serp i de la plaça Puig i Gairalt de manera que,
ambdós espais es puguin desenvolupar conjuntament per tal de distribuir els
serveis necessaris per al barri. En aquest sentit, s’ha considerat convenient,
segons informe emès per la Directora de Serveis de l’Espai Públic Urbanisme i
Sostenibilitat en data 25 d’abril de 2004, que la redacció i execució del projecte
d’urbanització que compren l’àmbit de la fracció d’illa delimitada per l’avinguda
Carrilet, l’Avinguda Fabregada i el carrer Migdia i que inclou la plaça Puig i
Gairalt, l’efectuï l’Ajuntament conjuntament i en coordinació amb les obres del
parc de la Serp.
VI.- El conveni significat al expositius II i III, preveu que l’import abonar a
l’Ajuntament en concepte d’obres d’urbanització és de 75 €/m2, que actualitzat
per l’increment del 32,60% de l’IPC a la data d’aprovació inicial del projecte
d’urbanització municipal, 1 d’octubre de 2013, resulta un cost de 99,45 €/m2, que
aplicat a la superfície a urbanitzar de 6.872,33 m2 ascendeix a un total de
683.453,22 €.
VII.- D’altra banda, SONFORT SL ja ha executat obres d’urbanització en una
superfície de 978,90 m2 d’aquest àmbit, per un cost total de 61.356,58€ segons
certificació del director de l’obra a data de la seva recepció, que actualitzat per
l’increment del 4,8%, també a la data d’aprovació inicial del projecte
d’urbanització municipal, 1 d’octubre de 2013, resulta un cost total de
64.301,70€.
Per tant, el diferencial entre les obligacions derivades del conveni i l’obra
executada és de 683.453,22€ - 64.301,70€ = 619.151,52€, que és l’equivalent
econòmic de les obligacions urbanístiques d’urbanització pendents d’executar
per complimentar les prescripcions del Conveni, i que distribuït a cadascun dels
promotors en el mateix percentatge avalat són:
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obra
obra total
obra pendent
executada
519.219,42
64.301,70 € 454.917,72 €
82.116,90 €
€
82.116,90 €
82.116,90 €
82.116,90 €
683.453,22
64.301,70 € 619.151,52 €
€
Per tot l’ exposat ambdues parts adopten els següents:

Equivalent econòmic
SONFORT SL
REDUME VALOR SL
M.B.G.
TOTAL

%
75,97%
12,015%
12,015%
100,00%

ACORDS
PRIMER.- Objecte de la novació parcial del Conveni
Es modifica, parcialment, el Pacte Segon del Conveni Urbanístic de data 2 de
juliol de 2002 signat entre el Sr. Ramón Barbat Gili en nom i representació de
REDUME VALOR, SL, (actualment RABAGI CORP SL), el Sr. G.B.G., en nom
i representació del la mercantil SONFORT,SL i la Sra. M.B.G., en nom i
interès propi i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, per a l’execució del
desenvolupament urbanístic de la Modificació Puntual del Pla General
Metropolità en una fracció d’illa delimitada per l’avinguda Carrilet, l’Avinguda
Fabregada i el carrer Migdia, en el sentit que, les obres d’urbanització
pendents d’execució dels terrenys inclosos en la zona qualificada de parc urbà
(clau 6b) de la Modificació Puntual del PGM, serà executada per l’Ajuntament
de l’Hospitalet de conformitat amb el projecte que a l’efecte s’aprovi.
Donat l’ interès manifestat pels promotors i atesa la seva condició de veïnatge,
l’Ajuntament incorporarà al representant que aquest designin en la Comissió
de Seguiment de les Obres d’urbanització que l’efecte es constitueixi.
SEGON.-Modificació del punt 2 de l’acord segon del conveni urbanístic
de dos de juliol de 2002.
D’acord amb la novació esmentada en l’apartat anterior, el punt 2 de l’acord
Segon del conveni urbanístic de data 2 de juliol de 2002, queda redactat de la
forma següent:
“SEGON
2.- Les mercantils RABAGI CORP ,SL., SONFORT,SL. i la Sra. B.G. assumeixen
les següents obligacions:
a) Lliurar a favor de l’Ajuntament les obres d’urbanització, ja executades, d’una
porció de 978,90 m2 de la superfície total a urbanitzar d’un cost total
actualitzat de 64.301,70€, que s’acredita segons certificat expedit pel tècnic
facultatiu que les ha dirigit i conformat i actualitzat pels serveis tècnics
municipals.
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b) Abonar a l’ajuntament l’import de 619.151,52 €, en el termini de 15 dies des de
la signatura del present document de novació parcial del conveni.
TERCER.- Lliurament de l’obra urbanitzada
La Sra. Eugènia Barbat Puigdomenech, en nom i representació de la mercantil
RABAGI CORP SL, el Sr. G.B.G., en nom i representació del la mercantil
SONFORT,SL i la Sra. M.B.G., en nom i interès propi, lliuren a l’Ajuntament de
l’Hospitalet les obres d’urbanització de la porció de 978,90 m2 ja executades.
Grafiades en el plànol núm. 1 annex aquest document.
QUART.- Pagament de l’equivalent econòmic
El pagament de l’import significat al pacte segon es farà efectiu dins dels quinze
dies següents a la signatura del present conveni, els avals dipositats en garantia
de l’obra d’urbanització seran retornats de forma simultània al pagament. En cas
d’incompliment, l’Ajuntament procedirà al seu requeriment, i transcorreguts quinze
dies sense complimentar dita obligació, es procedirà a l’execució dels avals.
Amb el compliment de dita obligació, es procedirà a l’atorgament de la llicència
d’ocupació a l’edifici nº 54 de l’avinguda Fabregada i 242-244 de l’avinguda del
Carrilet.
CINQUÈ.- Termini d’execució de les obres
El termini per a l’execució de les obres descrites en l’expositiu V d’aquest
document serà de 18 mesos comptadors des de la data de la disponibilitat
econòmica de l’import de les obres.
SISÈ.- Manteniment de l’espai públic
Un cop abonada la quantitat significada en el pacte segon de aquesta addenda
l’Ajuntament es farà càrrec del manteniment de les obres d’urbanització ja
executades.
SETÈ. Vigència
Aquesta modificació serà vigent i produirà efectes des de la data de la seva
signatura fins a la seva execució amb el pagament de l’obra d’urbanització abans
significada, quedant liquidada qualsevol obligació derivada del Conveni de data 2
de juny de 2002.
VUITÈ.- Conformitat de las parts i validesa
La Sra. M.B.G. i Sra. E.B.P. i el Sr. G.B.G., tal com actuen, mostren la seva
conformitat amb el contingut d’aquesta modificació parcial de conveni, aprovant
tots el acords continguts i obligant-se recíprocament al seu contingut.

…/…

61

NOVÈ.- Jurisdicció
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i
interpretació de la present modificació parcial del conveni amb caràcter previ a la
seva submissió, si s’escau, a la via judicial: Per qualsevol qüestió litigiosa que es
derivi de les diferències sobre la interpretació i el compliment d’aquest conveni,
les part es sotmetran expressament a l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu de Barcelona, renunciant a qualsevol fur que els hi pogués
correspondre.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document, per duplicat
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.

SEGON.- FACULTAR indistintament, a l’Alcaldessa-Presidenta i al Tinent d’Alcalde
d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat d’aquest Ajuntament, tant àmpliament com
en dret sigui possible, per a la signatura de la Novació Parcial del Conveni aprovat a
l’anterior punt i per a quants actes i documents a l’efecte siguin necessaris per a la
seva execució.
TERCER.- TRASLLADAR els precedents acords als interessats i a les entitats
bancàries referides a la Novació del Conveni aprovat a l’acord primer d’aquest
dictamen.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

DICTAMEN 19.PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL
PERIODE 16/06/2014 A 11/07/2014 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 5017
AL 5745.
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. 5017
de data 16 de juny de 2014 al núm. 5745 de data 11 de juliol de 2014.
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Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 20.PER DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JGL A LES SESSIONS NÚM. 25 DE 25 DE JUNY DE 2014 I 26, 27 I 28 D’1, 8 I 15
DE JULIOL DE 2014.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics municipals.
Les sessions són les corresponents als números 25 de 25 de juny de 2014 i 26, 27 i
28 d’1, 8 i 15 de juliol de 2014, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM, i ICVEUiA, número 21, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, em sembla que faran la presentació tots dos portaveus, no sé si comença el Sr.
Belver.
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SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, la moció que portem els grups d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el Partit Socialista és una moció que
després el meu company Alfons Salmerón introduirà alguns afegits, perquè
malauradament, diguéssim, els fets ens van més ràpid que la nostra tramitació
administrativa. Aquesta moció quan vam iniciar la seva tramitació el que tenia per
objecte era fonamentalment posar en evidència un aspecte estrictament humanitari,
d’un conflicte que dura fa més de quaranta anys en el fons i que de tant en tant té
escalades i que aquests dies estem vivint l’última gran escalada de violència en
aquell territori, en aquest cas en la Franja de Gaza.
Ens trobem que en aquests moments ja tenim més de 500 morts per aquest conflicte
o per aquestes accions bèl·liques, que des que havíem redactat la moció ja s’ha
produït la invasió terrestre per part d’Israel a la Franja de Gaza, que de les persones
mortes més del 80%, segons el còmput de les entitats no governamentals a la zona,
són civils, bona part d’ells menors i dones, que evidentment no participen de cap tipus
de conflicte i, per tant, el que demanàvem inicialment a la nostra moció era que, per
una banda, els estaments internacionals, tant l’ONU com la Unió Europea, i tots els
cercles internacionals intervinguin per, d’entrada, aturar en aquest moment aquest
conflicte i treballar per a veure si d’una vegada per totes aquell territori es pot
convertir en un territori de pau i no de permanent conflicte. Pensem que estem parlant
d’una zona de fortes desigualtats, però que, a més a més, aquestes desigualtats
també es veuen després en l’exercici de la força per a la imposició de les idees.
Per tant, el que demanem a la moció és que hi hagi una intervenció internacional per
tal d’aturar immediatament aquest conflicte, que cessin els atacs, que les tropes
israelianes, en aquest cas, que han sigut les que en els últims dies han fet invasió
terrestre del territori de la Franja de Gaza, es retirin, que per part palestina cessin
també els actes de violència de segrestos i d’assassinats i que per part israeliana,
doncs, insisteixo, es retirin les tropes i cessin els bombardejos que s’estan produint
en aquests moments i que afecten fonamentalment a la població civil.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, doncs com deia el Sr. Belver, bàsicament aquesta
moció va ser redactada just a l’inici del conflicte, encara no s’havia desencadenat la
part més cruenta i la part més cruel d’aquesta situació, un cop més malauradament
assistim al silenci i la inoperància de l’anomenada comunitat internacional, que no
està fent res per aturar la barbàrie a l’orient proper i és per això, doncs que a la moció
hem hagut d’incorporar, malauradament, totes aquestes accions que s’han produït i
que fan encara més cruent la situació de guerra que es viu allà.
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Per tant, llegiré els atesos que incorporaríem a la moció que presentava el portaveu
socialista, un primer atès que diria: “Atès que el dimarts 7 de juliol, Netanyahu va
iniciar l’operació militar “Marge Protector” contra la Franja de Gaza que ha ocasionat
la mort -això ahir, avui ja són més- de més de 400 palestins en la seva majoria
població civil, entre ells el 80% nens, dones i gent gran, i ha provocat més de 80.000
refugiats i ferits.”
Un altre atès que continuaria dient: “Atès que els bombardejos constants han tingut
objectius civils com ara els barris més poblats, colpejant cases, hospitals, una
mesquita, un hospital geriàtric, un centre destinat a l’atenció a les persones amb
discapacitat, el sistema de sanejament i distribució d’aigua.”
I als acords incorporaríem també nous acords, un primer que diria: Mostrar la nostra
més rotunda condemna als atacs de l’exèrcit israelià. Un segon que diria: Instar a les
Nacions Unides a que posi l’Estat de Palestina sota la protecció internacional. El
tercer quedaria igual. Un quart que diria: Instar a la ONU a crear una comissió de
investigació sobre els bombardejos israelians a Gaza. I un cinquè que diria: Exigir al
Govern d’Israel el compliment de la resolució 242 de la ONU que ordena la retirada
militar dels territoris ocupats.
Malauradament sabem que aquest Ple no és competent i poc podrà fer el Ple en si
mateix per aturar aquesta situació bestial que s’està produint a pocs quilòmetres
nostres, però sí que un cop més és important que l'Hospitalet mai ha estat indiferent,
mai és indiferent al patiment dels pobles als conflictes bèl·lics i d’alguna manera no
podem ser insensibles a una situació que trobem absolutament condemnable i aquest
Ajuntament, com en d’altres ocasions, no podia fer menys que fer costat als pobles
que estan patint aquesta situació. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament d’aquesta moció, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, gracias Sra. Alcaldesa. Nuevamente nos encontramos ante una moción en la
que, como bien decía uno de los proponentes, el Pleno del Ayuntamiento, pues no
tiene potestad de hacer nada más que enviar una carta a las Naciones Unidas. Bien,
nosotros habíamos visto, pues aquí instar a diferentes entes, a diferentes gobiernos a
hacer cosas, pero la verdad es que ya instar a Naciones Unidas, pues ya nos parece
que llega un momento en el que una cosa es un posicionamento en una determinada
moción, que podamos hacer en un determinado momento una declaración
institucional, pero claro, yo creo que ya, de cara a la ciudadanía, lo que hacemos aquí
a veces roza el ridículo.
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Roza el ridículo, porqué cuando uno mira las mociones ve que de diez mociones, hay
dos en las que tenemos competencia, de diez, dos, y nosotros somos los primeros
que hemos defendido siempre que se puede traer una moción o entendemos que una
moción por grupo, donde sean temas más genéricos, pero es que claro, de diez, dos.
Claro, luego cuando se habla con los vecinos de la ciudad, como se les presenten
estas diez mociones dirán, bueno, oiga, ustedes a que se dedican, en la ciudad hay
muchos problemas o propongan cosas para la ciudad o bueno, cosas así.
Entonces, habíamos hablado y aquí todos los portavoces siempre hemos hablado de,
bueno, de que quizás si hay un Reglamento donde ahora se ha modificado todo,
donde es cierto que la mayoría de competencias las tiene la Junta de Gobierno Local,
bueno, habíamos hablado y aquí en Pleno se ha dicho, de autoregularnos en el tema
de las mociones, pero claro, ya no es por estas sólo, sino que la crítica que hacemos
desde Plataforma es una crítica global hacia lo que traemos en general y entonces el
autoregularse consiste en que, bueno, pues no podemos traer de diez mociones, dos
que sean competencia municipal.
Luego llegaran las siguientes mociones y entonces haremos el debate o se hará un
debate sobre las reformas del PP, bueno, pues puedo entender que una se haga,
entonces, lógicamente el Partido Popular hará una defensa de lo que hacen en el
Congreso y, bueno, pues aquí volvemos a la nada, a enviar una carta y ya está.
Entonces, realmente queremos hacer constar un poco nuestra crítica hacia lo que
vemos, más allá de lo que sea una moción concreta o no, y si siempre decimos de
autoregularnos, pues no veo que aquí nos estemos autoregulando.
Más allá de esto, pues bueno, la verdad es que la situación que sufren en Palestina,
obviamente es mucho más compleja que esto que sale aquí, porque claro, aquí
volvemos a hacer un brindis al sol, es que venga alguien y ponga paz en el mundo, y
es mucho más complejo. Entendemos que, bueno, que no tiene que haber ni este, ni
otros conflictos, obviamente es curioso que todos los conflictos, aquí llevamos un
montón de años y hay muchos conflictos, hay uno por ejemplo aquí en la misma
Europa, está en Ucrania, hay conflictos en Siria, hay conflictos olvidados en el
noreste de Pakistán o en Sudán, del cual nunca se han traído mociones, y si parece
que se trae, pues la moción que, bueno, que es la que está en la tele y que es muy
recurrente. Y eso es un poco triste, un poco triste más, porque luego instamos a las
Naciones Unidas.
Y luego queríamos un poco remarcar sobre la moción, un poco la falta de valentía,
digamos, en mojarse, porque claro, en un debate, si nos quedamos en lo superficial
que vuelve a ser la paz en el mundo y que todos queremos estar contentos y que no
haya problemas, está muy bien, pero claro, realmente si se trae una moción, pues lo
suyo sería analizar unos motivos, ver hasta dónde llega la defensa o los límites de la
defensa de tu población frente a ataques terroristas, ver por otro lado quién tiene la
razón histórica en el conflicto, se podría debatir sobre el sionismo, sobre el
yihadismo, sobre el islamismo radical, se podrían debatir sobre muchas cosas, o se
podría plantear.
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Desde Plataforma, pues nos vamos a abstener, más que nada, aparte un poco de lo
que hemos dicho, sobretodo volver a remarcar lo que al principio decíamos, que
quizás entendemos que si sólo hubiese esta moción o hubiese una moción por grupo
que fuese más genérica, sobre un posicionamiento sobre temas en los que no
tenemos competencia, pues lo podemos entender, pero si cogemos de las diez
mociones, hay dos sobre las que tenemos competencia, pues la verdad es que es
para hacérselo mirar, porque bueno, así se nota que el Pleno sigue estando vacío,
hagamos los Plenos a la hora que hagamos, porque por mucho que a la gente nos
pueda doler o no doler un tema, al final un Pleno en una ciudad es para resolver o
para proponer temas sobre todo de ciudad.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Aquest tema que avui ens posen sobre la taula, és un tema
dur, és un tema complicat amb moltes vessants, podríem dir, amb tots els matisos,
amb dos pobles que fa dècades que pateixen, en què certament hi ha una gran
desigualtat, com vostès deien, a dia d’avui, del que és la força de l’exèrcit israelià
respecte la gent de Palestina, també és cert que Israel està, doncs vaja, envoltada de
països, podríem dir que no estrictament amics, deixem-ho així, i que nosaltres els
hem de dir que la moció que vostès van presentar en el seu dia, amb voluntat que
tots estiguéssim d’acord, doncs hi estàvem d’acord. Ens han presentat fa podríem dir,
no sé, deu minuts, mitja hora, un paper en el qual hem hagut de fer una mica de
“encaje de bolillos” que diuen en castellà, per entendre exactament cóm quedava
aquesta moció.
Aquest és un tema extremadament dur, extremadament sensible, extremadament
complex, en el que, amb tota sinceritat, crec que nosaltres al menys, la gent de
Convergència i Unió de la ciutat de l'Hospitalet, no podem fer un posicionament fàcil
en el qual, doncs a ulls de tothom pot ser entenedor, sinó que lamentem que no hagi
pogut haver-hi, doncs un debat que anés més enllà de buscar una unitat, estiguem o
no d’acord en què aquests temes potser estrictament no és l’àmbit més adequat, el
de l’Ajuntament de la ciutat, per parlar d’aquests temes internacionals, ara també ens
sembla a nosaltres que quedar com cecs davant del que passa al món, tampoc hi
participem, entenguin-me, creiem que estem en política, que tenim criteri sobre coses
i que, per tant, hem de poder-nos manifestar.
Ara, dit això, mirin, nosaltres el que farem és votar el que havien presentat vostès en
origen, favorablement, a la resta ens abstenim, i més enllà sobretot, i volem que
consti, per una qüestió també de formes i de, entenguin-me, jo crec que a la llarga
tots plegats hem d’anar agafant, doncs un camí en el qual, com a mínim, puguem
haver-nos mirat les coses, debatut i, sincerament, posar-hi la màxima atenció entre
tots.
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Creiem que cal rebutjar la violència, aquesta violència desigual, sens dubte, però
també aquesta violència que pateixen durant dècades dos pobles, com els hi deia,
que cal restaurar la calma que permeti la represa de les negociacions que assegurin
una pau duradora, aquesta és, entenem, que la intenció de tots, i que cal un acord
negociat del conflicte entre Israel i Palestina, amb el compliment de la resolucions de
les Nacions Unides.
Entenem que a vegades ens queixem del paper d’Europa que ha fet en moltes coses,
però sens dubte ha fet esforços mediadors en aquest conflicte, França, Gran
Bretanya i Egipte, per posar alguns països, els quals han intervingut, i que cal donarhi resposta. Però sincerament, bé, suposo que entenen el nostre posicionament,
aquest no és un tema que es pugui ventilar en deu minuts, com se’ns demana,
podríem dir, i per tant, aquí una mica la nostra queixa amb aquesta abstenció en
aquests punts. Res més, gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Sí, el grupo popular había solicitado llevar esta moción como Declaración
Institucional, pero evidentemente y como se ha visto en la declaración de algunos
grupos políticos, fue imposible. Nosotros vamos a votar a favor de la moción,
creemos que es una barbaridad lo que está pasando en Gaza, y al igual que
Naciones Unidas y al igual que la Unión Europea, reclamamos el cese inmediato de
las hostilidades, por un bando y por el otro, y pedimos también el envío de ayuda
humanitaria a la zona. Y, ante las imágenes que se ven en la televisión, no hay
excusas, es una barbaridad, donde no es fácil decidir quién es el culpable, donde
posiblemente los culpables son los dos, pero donde sí es fácil encontrar inocentes
que sufren la barbaridad de esos dos culpables.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón i Sr. Belver.

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies, només per agrair als partits que han votat a favor de la moció, és cert que
és un debat difícil, però com deia el Sr. del Río, és fàcil trobar els innocents, jo crec
que és una bona frase i que resumeix bé el debat, és fàcil trobar els innocents i
aquesta moció el que pretén és fer costat als innocents.
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Però jo volia fer un esment al debat sobre el que és competència o no del Ple, perquè
crec que és un debat que si el continuem, si anem per aquesta pendent, ens podem
fer trampes o ens podem acabar equivocant molt seriosament. Jo no sé si som
competents o no de les mocions que presentem tots els grups aquí, ara, a mi em
competen, en el sentit que a mi m’importen, a mi m’interessen, a aquest grup
l’interessen els temes que estem parlant, i tenim el convenciment que a la ciutat de
l'Hospitalet també, no és cert que als ciutadans de l'Hospitalet només els interessen
els temes que són estrictament de competència municipal, que per cert amb LRSAL
són encara menys i seran menys.
Per tant, el que diu el nostre Reglament és que les mocions han de ser d’interès
municipal i un tema en el qual estan morint centenars, milers quasi, de víctimes
innocents, interessa a la ciutat de l'Hospitalet i estem convençuts que interessa a la
ciutat de l'Hospitalet, i com que interessa als ciutadans de l'Hospitalet, ens interessa a
nosaltres com a representants. I és cert que no és el lloc més adient i és cert que les
mocions segurament són millorables totes, però aquí fem un exercici d’això, de
representació del que són els interessos municipals, de la ciutadania, els interessos
de la ciutadania, i prenem posició política, que és el que és una moció, prendre
posicionament polític sobre un tema que ens interessa. No sé si és competència
nostra, però ens interessa i vull reivindicar, en nom del meu grup, vull reivindicar que
aquests temes que potser no siguin competència, sí que són d’interès, ens interessen
i ens competen.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, molt ràpid Sra. Marín. Agrair el posicionament dels grups, tant de Convergència,
com del Partit Popular, entenc el que expressava la Sra. Meritxell Borràs, i quan
presentàvem la moció dèiem que fonamentalment en el que ens volíem basar, perquè
enteníem la complexitat del conflicte, el que volíem expressar fonamentalment era un
tema des del punt de vista humanitari, és a dir, no volíem entrar en el fons del
conflicte, perquè entenem, per una banda, que més enllà que no som competents,
evidentment, però que és molt complex i, per tant, el debat no es pot ventilar aquí en
una moció de deu minuts per grup municipal.
Ara, dit això, també crec, el que deia el Sr. Ordóñez, home, és que hem de parlar
només de les coses de la ciutat, de les que és competent, ara el Sr. Salmerón li deia,
a veure, als ciutadans de l'Hospitalet no viuen en una bombolla on només viuen,
s’assabenten i participen del que passa a l'Hospitalet, són ciutadans també del món i,
evidentment, quan del que estem parlant és d’un conflicte internacional i el que
demanem és que intervingui qui pot intervenir, demanem que intervingui la Unió
Europea, demanem que intervingui el Consell de Seguretat de la ONU, home, sí, no
enviarem a la guàrdia urbana a què faci de força d’interposició entre els israelians i
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els palestins, clar, per tant, si ens hi posem, ens hi posem, i si no ens hi posem, no
ens hi posem.
També dir, si portem mocions que van més enllà de les competències municipals,
tinguem clar tots perquè és, perquè li recordo que en el debat del Reglament hi havia
una proposta inicial que el debat fos, que les mocions fossin de competència
municipal, i van ser els mateixos grups de l’oposició els que, que no ho critico, no ho
critico, però van ser els mateixos grups de l’oposició els que van dir, escolta, no ens
circumscrivim només a temes de competència municipal, sinó que ho vam canviar per
allò de l’interès municipal i, a partir d’aquí l’interès municipal, evidentment, és una
qüestió molt més subjectiva i el que hem fet històricament fins ara, és portar
qualsevol moció, diguéssim, que pensem que pot ser d’interès de qualsevol ciutadà
de l'Hospitalet i crec que el que està passant a Israel, el que està passant a Gaza,
crec que és d’interès dels ciutadans de l'Hospitalet, si més no per qüestions
estrictament humanitàries.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hauríem finalitzat... sí, Sr. Ordóñez, vol dir alguna cosa? Molt bé.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, básicamente para decir que nosotros somos los primeros que defendemos que se
puede hablar aquí de cosas que no sean estrictamente competencia municipal, pero
creo además recordar, me parece que hace dos Plenos salió el mismo tema, y más
allá de los intereses, claro, es verdad que a mí o a los grupos les puede interesar o a
toda la ciudadanía pues parecer que, bueno, pues que tiene que haber la paz en
Oriente Próximo, como a la ciudadanía, pues si saliera en la televisión el conflicto de
Sudán del Sur continuamente, pues seguramente a toda persona de bien le
interesaría que se dejasen de matar en Sudán o Sudán del Sur.
Y volvemos a defender que entendemos que se puedan presentar cosas y nosotros
defendemos que se puedan presentar cosas que no son competencia del Pleno, o
sea, nosotros no hemos dicho que defendamos que sólo sean cosas de competencia
del Pleno, pero sí que tenemos que tener algún tipo de regulación, de regulación y
aquí se habló de autoregulación, pues bueno, y a parte me parece que todos los
portavoces hicieron una intervención en la misma línea de la autoregulación, y
nosotros lo que pedimos es que lo intentemos llevar un poco más a término.
Porque es cierto que los grupos municipales, que estamos todo el día inmersos en
todo el tema de la política y que todo es política en el fondo, todo lo que pasa en la
sociedad, pues estas cosas interesan, y seguramente cualquier ciudadano, pues
bueno, pensará eso, que sí que tiene que haber la paz en el mundo y que el conflicto,
pues bueno, que no tiene que pasar esto, pero cuando se le enseñan sobre todo a
los ciudadanos que no están inmersos en el tema político, en la vorágine política, se
le enseñan muchas de las mociones que traemos, ellos no lo entienden, y no es que
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no lo entiendan, es que no comparten y encima hacen una crítica muy agria sobre a
lo que dedicamos el tiempo aquí.
Entonces, nosotros volvemos a pedir, otra vez más, a ver si entre todos somos
capaces un poco, simplemente, ya que el Reglamento es el que es, pues un poco de
autoregularnos, más allá de esta moción o de las que vengan o de las ocho en las
cuales no tenemos ninguna competencia municipal, porque entenderíamos que cada
grupo trajese una sobre un posicionamiento ideológico, pero no todas.

SRA. ALCALDESSA
No sé si hi ha alguna intervenció més, si no passaríem ja al següent bloc, a les
mocions del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 21; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 21.-

PEL CESSAMENT D’HOSTILITATS A LA FRANJA DE GAZA.

VISTA l'escalada de violència que s'està produint a Gaza.
ATÈS que considerem que els actes criminals de segrest i mort de joves israelians i
palestins han de ser investigats i castigats, però no han de servir de justificació per a
operacions militars que repeteixen l'ús de força extrema sobre la població civil, que ja
pateix durant dècades el conflicte.
ATÈS que el dimarts 7 de juliol, Netanyahu va iniciar l’operació militar “Marge
Protector” contra la Franja de Gaza que ha ocasionat la mort de més de 400 palestins
en la seva majoria població civil, entre ells el 80% nens, dones i gent gran, i ha
provocat més de 80.000 refugiats i ferits.
ATÈS que en el moment de redactar aquesta moció al voltant de 45 cases han estat
bombardejades com a part dels més de 500 objectius "complerts" de l'Exèrcit israelià.
Cases que són marcades mitjançant sofisticats mitjans electrònics i míssils "knock on
the roof" i que són bombardejades per drons en qüestió de minuts.
ATÈS que els bombardejos constants han tingut objectius civils com ara els barris
més poblats, colpejant cases, hospitals, una mesquita, un hospital geriàtric, un centre
destinat a l’atenció a les persones amb discapacitat, el sistema de sanejament i
distribució d’aigua.
ATÈS que les Nacions Unides va condemnar el llançament indiscriminat de coets des
de Gaza sobre zones civils a Israel.
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ATÈS que les Nacions Unides també ha fet una enèrgica condemna de l'ús de la
força per part de les forces de seguretat israelianes a Gaza que causen víctimes civils
i violen el dret internacional humanitari.
ATÈS que el moment de redactar aquesta moció el UNRWA (Agència de Nacions
Unides per als refugiats de Palestina al Pròxim Orient) ha decretat l'estat
d'emergència en tota la Franja i està documentant les violacions israelianes de les
normes de guerra.
ATÈS que la UNRWA ha declarat que sis dels seus col·legis i dos dels seus centres
de salut han estat danyats pels atacs aeris.
ATÈS que molts dels afectats civils es refugien en aquests col·legis per protegir-se
dels bombardejos a casa seva.
ATÈS que si la temuda incursió terrestre amb la qual amenaça Israel arribés a
ocórrer, s'estima que centenars de milers de persones haurien de deixar casa i anarse'n lluny de la línia verda.
ATÈS que aquest fet faria començar el malson d'una tragèdia per gazatis i refugiats
palestins.
VISTES totes aquestes raons.
Per tot l’anterior, els grups polítics del PSC-PM i d’ICV-EUiA proposen a l’Ajuntament
en Ple, l’adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, un cop realitzada esmena “in voce” pel portaveu del
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Sr.
Salmerón, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 5 vots d’abstenció dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Mostrar la més rotunda condemna als atacs de l’exèrcit israelià.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICV-
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EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 5 vots d’abstenció dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Instar a les Nacions Unides a que posi l’Estat de Palestina sota la
protecció internacional.

c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, 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, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón
i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Instar les Nacions Unides i a la Unió Europea perquè es personin amb
decisió en aquest conflicte i es creïn les condicions per tornar al camí del diàleg i
a les negociacions que acabin amb la violència a la zona.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 5 vots d’abstenció dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Instar a la ONU a crear una comissió de investigació sobre els
bombardejos israelians a Gaza.
e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, 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, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón
i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Exigir al Govern d’Israel el compliment de la resolució 242 C.S. de la
ONU que ordena la retirada militar dels territoris ocupats.
f)

Ha estat aprovat el punt SISÈ amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
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del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 5 vots d’abstenció dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SISÈ.- Instar al Govern d'Espanya i a la Unió Europea a fer els esforços
diplomàtics necessaris per representar amb energia l'aspiració dels ciutadans
europeus per veure la pau definitivament assentada a l'Orient Mitjà.
g) Ha estat aprovat el punt SETÈ amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, 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, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón
i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SETÈ.- Donar trasllat d'aquests acords al Comitè Nacional d'UNRWA a Espanya,
a la Missió Permanent d’Espanya davant de les Nacions Unides, l'Oficina del
Parlament Europeu a Espanya, al Ministeri d'Afers Exteriors i als membres del
Consell de Ciutat.

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

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, números 22 i 23, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. La primera moció que portem és, l’hem titulat, per reorientar
la reforma fiscal anunciada pel govern de l’Estat. El que demanem en aquesta moció
és la revisió d’aquesta reforma fiscal que impulsa el govern central, a la moció
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expliquem detalladament, no només en què ens sembla que no està bé o que no està
ben orientada, sinó que, a més a més, fem tot un seguit de propostes.
El que busquem amb aquesta moció o el que es pretén amb la sol·licitud d’aquesta
modificació de la reforma fiscal impulsada, el que busquem és el que teòricament és
o hauria de ser l’objectiu de la pròpia reforma. El que busquem és millorar la
competitivitat, mirar de fer més passable aquesta situació de crisis que estem vivint
durant els últims anys per les capes més desfavorides de la població, el que
proposem és que aquells que més tenen siguin els que més hi contribueixin, que es
modifiquin impostos que graven aspectes que ens sembla que no és de rebut, com el
que demanem, per exemple, és recuperar el tipus reduït del IVA per a tots els
productes culturals i educatius, o que s’apliqui el tipus reduït del IVA als béns i serveis
de primera necessitat. El que demanem és que allò que es guanya per rendiments
del diner, tributi com a mínim el mateix que allò que es tributa pel rendiment del
treball, no sembla raonable que algú que per treballar hi guanya 40.000 euros, tingui
un nivell impositiu, pagui un percentatge de IRPF superior a aquell que guanya
40.000 euros pels interessos que li donen els diners en el banc.
Aquestes qüestions són les que plantegem, estan absolutament detallades en la
moció, fem tota una sèrie de propostes, i el que demanem és que el govern central
faci una revisió de la seva política fiscal per tal d’afavorir aquesta recuperació
econòmica i aquest nou impuls. I una de les mesures, a més a més, que plantegem,
és que s’incrementi de manera considerable la plantilla d’empleats públics que es
dediquen a la inspecció fiscal, per acabar amb alguna cosa, que suposo que amb
això sí que tots estarem d’acord, que és acabar amb el frau fiscal, que és acabar amb
els defraudadors, acabar amb aquells que, diguéssim, mostren nul·la solidaritat i,
especialment, en aquests moments de màxima necessitat. La mancança de recursos,
tant materials, com humans, de l’Agència Tributària, en aquest moment, fa molt difícil
que aquesta inspecció fiscal pugui ser reeixida i, per tant, el que demanem és que
s’incrementin aquests recursos, perquè la inspecció pugui ser el més eficaç possible,
el més eficient i que, diguéssim, sense tocar res, senzillament fem pagar a cadascú
allò que ha de pagar, milloraríem considerablement la recaptació tributària del país.
La segona moció és de rebuig al Reial Decret 8/2014, de 4 de juliol, i aquí crec que
val la pena fer un aclariment, diguéssim, de què estem dient quan parlem de rebuig al
Reial Decret. Mirin, més enllà de les mesures, que ja els hi dic que estem
majoritàriament en contra del que planteja el Reial Decret, les modificacions que
planteja, del que estem radicalment en contra és de la utilització d’aquest sistema de
manera permanent, de manera continuada, de manera reiterativa, i sense la
justificació que el fa possible.
Aquest és un mecanisme extraordinari, que està previst, que és legal, evidentment,
faltaria més, però que és un mecanisme que està pensat per prendre mesures
urgents, extraordinàries, i que siguin d’una urgència que no permet el tràmit
parlamentari, el que no és normal és que es faci un Decret Llei que modifica 40 Lleis,
de vuit ministeris diferents, que va des de qüestions militars a habitatge, fiscals,
d’ocupació, de tot tipus, que, a més a més, la urgència no es justifica en la immensa
majoria dels plantejament que fa, doncs fins i tot hi ha alguna de les mesures que el
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que fa és alguna pròrroga, allargar-la un any més enllà, amb la qual cosa queda palès
que la urgència no està per enlloc.
Pensem que això en el fons el que està fent és, diguéssim, defugir del debat
parlamentari de cadascuna de les modificacions de les Lleis, que es podria fer en
profunditat, que es podria fer en tràmit parlamentari, amb esmenes per part dels
grups, amb incorporacions de modificacions, amb aquest tipus de tramitació el que es
fa és defugir tot aquest debat i el que es fa és d’una plomada, doncs com els hi dic,
modificar més de 30 Lleis de vuit ministeris diferents.
Pensem que aquest no ha de ser el sistema, hi ha alguns dels elements sobre els
quals s’intervé que són de prou profunditat i que es mereixerien un debat seré
cadascú d’ells, per veure si s’ha de modificar o no s’ha de modificar la Llei, a més a
més, en un moment en què el govern ostenta en el seu grup parlamentari la majoria
absoluta, amb la qual cosa no es posa, en cap cas, en risc la possibilitat que surti o
no surti endavant el procediment, és allò que ja que sí o sí s’aprovarà la modificació,
com a mínim el que demanem és que no defugin el debat democràtic, que no defugin
això si no és per una mesura d’excepcional urgència, tal i com està previst que es
puguin tramitar aquest tipus de decrets.
Pensem que molt àmpliament en el que es modifica en aquest Decret Llei, no està
justificat de cap de les maneres aquesta urgència i, per tant, el que demanem és que
es vagi a la tramitació ordinària, la que permeti el debat democràtic, la que permeti la
incorporació d’esmenes, la que permeti la contraposició d’idees, de plantejaments, de
posicionaments, dels diferents grups polítics, que pensem que això enriquiria bastant
més la vida democràtica i de participació dels ciutadans.

Essent les 19.00 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.

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

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Perea. La primera moción en la que nos hablan del rechazo al Decreto
Ley, votaremos favorablemente, porque es cierto lo que se dice en la moción, que
hoy en día realmente con la fórmula esta de tramitar una cosa por Decreto Ley, pues
se evita el debate y se evita el debate, pues en cosas muy importantes realmente, y
encima no es en un tema, sino en muchos temas que se podría hacer el debate tema
por tema. Entonces aquí sí que estamos viendo que, bueno, que el gobierno del
Partido Popular en Madrid pues obviamente aquí lo que está haciendo es abusar de
la mayoría absoluta, más que para hacer leyes, para limitar el debate, pero claro,
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también es exactamente lo mismo que hacía el Partido Socialista cuando tenía
mayoría absoluta, por tanto, tampoco podemos estar de acuerdo en que esto sea una
cosa que simplemente se le pueda achacar al Partido Popular.
Más allá sobretodo de lo que son las Leyes, aquí lo que vemos sobretodo es que la
fórmula no es la correcta, pero lo que sí que también queríamos hablar es un poco
sobre cómo está planteada la moción, porque más allá de lo que se ha planteado
aquí en el Pleno, cuando uno lee el texto de la moción, pues bueno, parece que la
presente un grupo también que no sea del Partido Socialista, porque claro, cuando
en las mociones nos hablan del corte neoliberal y privatizador, cosa que es cierto que
el Partido Popular tiene ese corte, ese corte también lo han tenido ustedes, porque
claro, la mayor cantidad de empresas públicas privatizadas las ha hecho el Partido
Socialista.
Por tanto, cuando uno lee el texto de la moción, pues bueno, puedo entender que me
lo diga otro, a lo mejor me equivoco, pero más de 70 empresas públicas privatizaron
ustedes, además empresas públicas de un calado muy importante, SEAT, ACESA,
ENASA, parte de ENDESA, REPSOL, bueno, parte de la accionaria de REPSOL.
Entonces, pues bueno, también cuando uno lee la moción, pues bueno, hay cosas
que obviamente son curiosas, más allá de lo que ustedes están proponiendo, pues
bueno, nosotros apoyemos que tal y como ha actuado el Partido Popular, pues aquí
no es correcto.
Luego en la moción que nos hablan para reorientar la reforma fiscal, nos vamos a
abstener, porque no consideramos que todo es bueno o malo cuando lo hace un
grupo o un partido político o lo hace otro partido político, entonces, sí que podíamos
analizar punto por punto de algunas cosas, pero así en un global decir que todo es
malo, pues tampoco es cierto. Nos hablan de una reforma fiscal, de abordar una
reforma fiscal, pero claro, volvemos a lo mismo, es que ustedes han estado
gobernando muchos años, por tanto, la reforma fiscal a veces pedimos que la haga
otro y cuando uno tiene responsabilidades de hacer, pues no lo hacen.
Obviamente, que bajen los impuestos o ciertos tipos impositivos, pues eso a nosotros
nos parece bien, hablamos de luchar contra el fraude fiscal y el fraude fiscal muchas
veces está fomentado por unos tipos impositivos muy altos, por tanto, no podemos
hacer la crítica de absolutamente todo, por tanto, a veces es más complicado que
sólo el posicionamiento de si el PP lo hace bien o lo hace mal.
Bueno, sobre el tema de las desigualdades, “l’aprofundiment” de lo que ustedes
llaman “l’estratègia de política econòmica per la devaluació interna”, eso es cierto,
eso es cierto que desde hace un tiempo lo que se busca en este país es que los
costes laborales desciendan, pero esto empezó hace ya muchos años, esto no ha
empezado ahora, empezó hace muchos años, y también es cierto que lo empezó el
Partido Popular cuando en un momento donde sobretodo la clase trabajadora ganaba
unos sueldos que en ese momento estaban bastante bien, pues permitió la entrada
de una inmigración masiva, sólo con el objetivo de bajar los sueldos de la clase
trabajadora autóctona, por tanto, es cierto que esto hace mucho tiempo que empezó.
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Pero luego ustedes en la moción nos presentan muchas medidas que no entiendo
por qué no las presentaron cuando ustedes gobernaban, porque claro, la reducción
especial para rendimientos del trabajo que no excedan de los 16.000 euros, pues
cuando ustedes gobernaban, por qué no lo hicieron en ese momento, o la imposición
de los impuestos a lo que ustedes llaman de “consums nocius”, que serian el alcohol
y el tabaco, pues también lo podrían haber hecho, los impuestos que graven el pasivo
de las entidades financieras.
Por tanto, claro, nos suena un poco a que, bueno, sí, hacer la crítica a los demás está
muy bien, pero claro, si ustedes no hubiesen gobernado o si ustedes hubiesen
gobernado y hubiesen hecho todo esto, además es que lo que ustedes proponen la
mayoría de cosas nos parecen muy bien, pero haberlo hecho cuando gobernasen y
hubiese venido el Partido Popular y lo quita, pues entonces les daríamos apoyo, pero
realmente creemos que, para ser honestos con uno mismo, es que cuando uno
propone algo y tiene la capacidad o ha tenido la capacidad de hacerlo, pues que lo
hubiese hecho.
Por tanto, repetimos, como no todo es blanco o negro, no podemos darle la razón en
todo lo que viene aquí, por tanto, nos vamos a abstener en esta moción.

Essent les 19.10 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votarem favorablement a les dues mocions. En la primera votem favorablement,
òbviament estem d’acord, pensem que és una irresponsabilitat que en aquests
moments el govern i de la manera com ho ha fet, hagi aprovat aquesta contrareforma
fiscal, és una irresponsabilitat, perquè, com vostès saben, l’Estat Espanyol és un dels
estats amb menys pressió fiscal del conjunt de la Unió Europea, demostra que no
hem aprés pràcticament res de cóm s’ha gestionat la crisi econòmica al nostre país, a
l’Estat Espanyol, perquè precisament si cal una reforma fiscal, cal una reforma fiscal
en sentit contrari a la que s’ha fet. És tremend que avui en dia encara hi hagi la
diferència que hi ha entre les rendes del treball i les del capital, les rendes del treball
continuen tributant i molt en comparació a les rendes del capital, que és el que
precisament està fomentant un model de desenvolupament econòmic, de creixement,
que és el que ens va portar a la crisi econòmica i, per tant, per aquesta sortida mai no
sortirem d’aquesta crisi econòmica.
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És una reforma fiscal que continua afavorint a qui més té i continua, doncs penalitzant
a aquells que treballen d’una manera dura per sortir endavant, ja siguin els
treballadors o els autònoms i les petites empreses. Curiosament es beneficia, es
rebaixa la pressió fiscal a les grans empreses, però no es toca la tributació de les
petites, no toca tampoc la situació estanya de les SICAV, per exemple, és una
situació totalment injusta, no combat, com va dir el govern, no combat el frau fiscal,
que és veritablement el problema d’aquest país, que és la manera de combatre el
frau fiscal, que és el forat per on se’ns va d’alguna manera tota la tributació, i amb
una situació econòmica com la que hi ha, llancem, es llença un missatge molt negatiu
a la ciutadania, al nostre entendre amb una intenció clarament electoralista, i és que a
les primeres de canvi que sembla ser que comença a haver-hi un mínim de
recuperació econòmica, fem una rebaixada de la pressió fiscal, justament al contrari
del que s’hauria de fer.
I ho reconeixen, doncs dades com recentment el govern de l’Estat, el Sr. Montoro, la
Sra. Sáenz de Santamaría, van reconèixer que una altra vegada el govern de l’Estat
ha hagut de recórrer al fons de reserva de les pensions, perquè no hi havia prou
diners per donar resposta, per pagar les pagues extres a l’estiu. Per tant, es fa una
reforma, una baixada de la pressió fiscal, en un moment en el qual continuem tocant,
ficant la mà a les pensions. Per tot això, votem a favor de la moció per la nostra
oposició a aquesta reforma fiscal, pel nostre convenciment, com ha fet el grup de
Izquierda Plural, que cal, és necessari i es pot fer una altra reforma fiscal més en la
línia dels països més avançats de la Unió Europea i, per aquest motiu, votem a favor
de la moció.
Votem també a favor de la segona moció, s’han donat els arguments, pensem que és
una manera de menyscabar, una manera de menyspreu allà on recau la sobirania del
conjunt de l’Estat Espanyol, com és el Congrés dels Diputats, s’ha avortat, s’ha
segrestat el debat sobre més de 40 Lleis, amb un Decret Llei òmnibus, que és un
calaix de sastre en el que hi cab pràcticament tothom, pràcticament tot, per avortat el
debat, perquè no es discuteixi, per segrestar el debat, ja no a la ciutadania, que
també, sinó als seus representants legítims com són els representants del poble en el
Congrés dels Diputats. Per aquest motiu, votem també favorablement a aquesta
moció.

Essent les 19.13 hores, abandonen la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor
del grup municipal del Partit Popular, i la Sra. Meritxell Borràs i Solé, regidora del grup
municipal de Convergència i Unió.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió, Sr. Pérez.
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SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Estem a favor d’alguns aspectes i en desacord amb d’altres
aspectes, és un text el de la moció que podríem qualificar com problemàtic,
demostren poca ambició respecte a la lluita contra el frau fiscal i la reducció de
l’economia submergida, més enllà de la proposta de publicar la llista de defraudadors.
Així no es lluita eficientment contra el frau, ni contra l’economia submergida.
Convergència i Unió està reclamant, des de fa molt de temps, que es quantifiqui
aquest frau, aquesta evasió que, a criteri dels experts, és xifra en més de 25 milions
d’euros cada any, és a dir, en tres anys hauríem pagat la despesa de Bankia i
tindríem prous diners per no efectuar tantes retallades que obligatòriament, al no
haver diners, s’han de fer, que la Administració Tributària centri la seva inspecció i
investigació en aquelles rendes no declarades, més que en les declarades.
Creiem que ha de realitzar-se una veritable reforma fiscal, una reforma que abordi a
fons els principals problemes greus del sistema actual, que es basi en l’equitat, en el
principi de progressió com dicta la Constitució, i a més sigui simplificada, sigui
senzilla, que qualsevol ciutadà la pugui fer. A més a més, que tingui en compte que el
centre de la qüestió fiscal ha d’estar basat en les classes mitjanes, les baixes i la
família, i es fixin els mínims exempts familiars i personals de l’impost de la renda de
les persones físiques d’acord al cost de la vida en cada territori, ja que la capacitat
adquisitiva de treballadors i pensionistes no és la mateixa, assimilar sou o pensió
depèn del lloc on es viu.
Podem compartir de la seva moció l’oposició a la reforma sobre la tributació de les
indemnitzacions per acomiadament, l’eliminació de les distorsions fiscals que limiten i
condicionen el creixement de les empreses, recuperar el tipus reduït d’IVA per a la
cultura, l’educació i els productes de màxima primera necessitat, podem estar
d’acord, o la posada en marxa de l’impost sobre transaccions financeres, acordat en
el si de la Unió Europea. Per tant i per coherència, votem globalment aquesta moció
problemàtica i ens abstenim. Moltes gràcies.

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

SR. MONRÓS
Sí, quant a la moció del rebuig al Reial Decret-Llei 8/2014 i seguint una mica el fil del
que ja s’ha dit aquí, per començar manifestem que entenem que aquesta moció sí
que és una moció que ens interessa a la ciutat de l'Hospitalet, ens interessa a tots els
ciutadans, és una moció que afecta a tothom. Aquí entenem que, la votarem a favor
senzillament per una raó molt bàsica, el Partit Popular ha utilitzat aquest sistema de
Reial Decret-Llei aplicant el “rodillo” de la majoria absoluta, evitant el debat, evitant el
consens, evitant la pluralitat de la democràcia i evitant haver de sentir opinar.
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Segurament hi ha moltes coses que es podien haver debatut, arribar a consens, però
no ha estat possible, en coses que ens afecten a tots.
Són moltes coses, el grup parlamentari de Convergència i Unió va votar que no´, per
decència democràtica, en el Congrés dels Diputats, i sense entrar en els continguts
concrets no es pot convalidar en una simple intervenció de 10 minuts, en el Congrés,
un Reial Decret-Llei de 172 pàgines, més sis correccions d’error, que modificava 26
Lleis i afectava a nou ministeris. La democràcia és poder participar, la democràcia és
poder debatre, poder opinar, poder arribar a consens, i com deia el portaveu
socialista, evidentment és lícit i legal, faltaria més, però deixa molt que desitjar, ja no
només pels grups parlamentaris del Congrés que no poden debatre en representació
del poble, sinó que el propi poble, quan veu aquestes decisions, fuig del que és la
política, fuig de la democràcia, perquè no hi creu, la forma de creure és poder
participar, poder arribar a debats i poder arribar a consens.

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

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la segunda moción, el uso de un Decreto-Ley es
un instrumento legislativo, reconocido en la Constitución, para casos de urgente
necesidad, que ha sido utilizado 563 veces por todos los gobiernos, incluido el
gobierno socialista. España ha vivido una situación de urgente necesidad desde que
comenzó la crisis, y ahora estamos ante la urgente necesidad de encarar la
recuperación, y es urgente para parados, jóvenes, autónomos, comerciantes y para
todos aquellos que ven que las cosas están mejorando, pero que a ellos aún no les
llega.
Y hoy ustedes critican la forma, cuando lo importante es el fondo, hace un mes el
gobierno presentó en Consejo de Ministros, un completo Plan sobre crecimiento,
competitividad y eficacia de nuestra economía, en ese momento el Partido Socialista
enmudeció, no aportó ni una sola idea, y ahora lo que ha hecho el gobierno es
llevarlo al Parlamento, porque ahora lo que toca es impulsar la recuperación y no
podemos perder tiempo.
Hoy España crece el doble que la eurozona, es la segunda de las grandes
economías europeas que más crece, sólo por detrás de Alemania. Y el crecimiento
en el segundo trimestre del año, según los indicadores adelantados, será superior al
primer trimestre y, cómo serán el tercero y el cuarto, pues depende de las medidas
que adoptemos, como en este Real Decreto.
En 2013 alcanzamos record histórico de exportación de mercancías, tuvimos
capacidad de financiación, y por primera vez desde 1998 no tuvimos que pedir
prestado fuera, la inversión extranjera creció un 36%, el consumo privado dio el mejor
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dato de los últimos seis años, y por primera vez en nuestra historia y gracias a la
reforma laboral, se creó empleo a tasas de crecimiento del 1%, a la vez que
aumentaba la afiliación a la Seguridad Social.
Y ahora, con este Real Decreto, queremos estimular la economía, liberar nuestra
economía de las trabas que le impiden crecer y crear más empleo, y de esa forma la
recuperación económica llegará con más fuerza y más pronto a nuestros ciudadanos.
Uno de cada tres jóvenes no trabaja, con este Real Decreto se establecen medidas
para mejorar la contratación de jóvenes, como es la bonificación de 1.800 euros en
caso de contratación indefinida.
Yo no sé si a ustedes les preocupa que esos jóvenes puedan encontrar trabajo en
julio, agosto o septiembre, pero al gobierno central sí, porque encontrar un trabajo
mejor más pronto que tarde. Otra medida importante es la bonificación del 100% de
las cotizaciones si esa persona se está formando en la empresa. Y esos convenios
se están cerrando ahora y no se cerrarán en septiembre o en octubre, por eso es
urgente este Real Decreto.
Un Real Decreto que apoya a autónomos y a las PYMES, donde se propone la rebaja
de impuestos a los autónomos con ingresos inferiores a 15.000 euros anuales,
rebajando su retención del 21% al 15%, para 325.000 autónomos con renta inferior a
esos 15.000 euros, esta medida también es urgente.
Y nuestros comerciantes se quejan de lo mucho que les cobran los bancos cuando
alguien compra con tarjeta, las comisiones de los bancos son un auténtico abuso,
que perjudica a nuestros comerciantes, al crecimiento y a la creación de empleo. Por
eso es urgente limitar las comisiones bancarias del 0,8 al 0,2, y eso es muy positivo
para nuestros comerciantes, y si los pagos con tarjeta son inferiores a 20 euros, el
margen se reduce al 0,1%.
Y el nuevo Real Decreto también apuesta por el medioambiente y el crecimiento
sostenible, con este Real Decreto nos adaptamos a normativas europeas, cumplimos
con nuestras obligaciones de eficiencia energética y aprovechamos la cofinanciación
que la Unión Europea nos ofrece, para crear un fondo nacional de eficiencia
energética con 350 millones de euros anuales, para inversiones en mejorar la
eficiencia energética en industria, en transporte, en servicios o en edificación.
Y con este Real Decreto se hacen más eficientes y sostenibles el funcionamiento de
puertos y aeropuertos, dos infraestructuras claves para la producción industrial y el
turismo, España es el undécimo país del mundo por tráfico de contenedores y el
tercero en Europa, pero tenemos un problema de competitividad por falta de
infraestructuras y conexiones con otros medios de transporte.
Con este Real Decreto se amplía el plazo de concesiones de dominio público, lo que
va a permitir inversión privada en torno a un 20% y un impacto en 100.000 empleos.
Y en este Real Decreto hay importantes medidas sociales, como la exención de los
incrementos patrimoniales en la dación en pago de vivienda, cuando no se dispone
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de otros bienes para afrontar el pago, de esa forma no pagarán la plusvalía las
personas que han tenido que, mediante un proceso de expropiación forzosa, entregar
su vivienda. Y se tiene que hacer y lo queremos hacer ya, a partir del 1 de enero de
2014 y aplicarlo con efectos retroactivos, para que así no prescriban los ejercicios
anteriores, porque el tiempo de prescripción corre y cuanto más se tarda en aprobar
esa medida, peor para las personas que han perdido su vivienda, porque menos
gente podrá beneficiarse de lo que se le devuelva de lo que tuvo que pagar en esa
plusvalía.
Y podemos comprender el debate de las formas, es lógico, pero no podemos
comprender el debate de la urgencia, porque estamos hablando de gente normal, con
problemas económicos para llegar a final de mes, y esa gente no puede esperar al
debate completo de la reforma fiscal, esta gente muchas veces depende del día a
día, por eso la importancia y la urgencia de este Real Decreto.
Y, para acabar, ustedes critican el uso de los Reales Decretos, cuando resulta que,
en lo que va de legislatura, el gobierno del Partido Popular ha aprobado 90 proyectos
de Ley y 56 Reales Decretos, por tanto, sí que ha habido mucho trabajo legislativo y
debate. Ustedes critican el uso de decretos ley, cuando el Partido Socialista E
izquierda Unida en el gobierno de Andalucía ha aprobado sólo siete leyes, pero 23
Decretos Ley, es decir el triple de Decretos Ley que Leyes. Y ustedes se atreven a
criticarnos a nosotros, que nos vienen ustedes a contar de falta de debate o
menosprecio, menoscabo, al Parlamento, por tanto, lecciones de parlamentarismo y
democracia, justo ustedes ninguna.
Y si el PSC se queja que presentamos un Real Decreto que modifica muchas cosas,
oiga, cuando lo hace el Partido Popular ustedes lo critican, pero cuando lo hace el
Partido Socialista se callan la boca. Les recuerdo como el 3 de diciembre de 2010, el
Sr. Blanco presentó un Real Decreto con la intención de abrir AENA a la participación
de capital privado, capital privado recuerdo, y aprovechando el Real Decreto que en
principio era sobre AENA, se aprobó un anticipo de medidas de la Ley de economía
sostenible, la reforma de las cámaras de comercio, una subida de impuestos, la
modificación del régimen de los funcionarios, la modificación de los servicios públicos
de empleo y, por si fuera poco y ya que pasaba por ahí, la privatización de Loterías
del Estado, y en teoría era un Real Decreto sobre AENA, y aquí ustedes no trajeron
ninguna moción criticando ese Real Decreto. Por tanto, miren, oiga, lecciones de su
parte, más bien ninguna, por eso votamos en contra de la moción.
Y respecto a la moción sobre la reforma fiscal, en diciembre de 2011 el Partido
Popular llega al gobierno, ese año España estaba en recesión, crecimiento
económico negativo, sector exterior en déficit, déficit público por encima del 9%, falta
de competitividad, inflación y prima de riesgo desorbitadas, sistema financiero
desastre, tres millones de personas habían perdido su trabajo entre 2008 y 2011, la
recaudación había caído en 60.000 millones de euros, y ante esa situación tuvimos
que subir impuestos en contra de nuestro programa electoral.
En 2012 tuvimos que hacer frente a una crisis de deuda soberana, evitar un rescate y
hacer frente a una crisis financiera, teníamos que evitar la quiebra y evitar que nos
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cerrasen el acceso a los mercados y tener que ser rescatados, con un déficit de
90.000 millones de euros, lo urgente era no gastar lo que no se tenía, y se inició la
consolidación fiscal en España y se abordó la reforma laboral, la Ley de estabilidad
presupuestaria y la reestructuración del sistema financiero.
En 2013 se llevó a cabo la reforma energética y la reforma de pensiones, y en el
tercer trimestre salimos de la recesión y se mejoraron las magnitudes
macroeconómicas. Y ahora en 2014 aumentan las exportaciones, se modera la
inflación, ya no está en 600, está en 150 puntos la prima de riesgo, recuperamos la
competitividad, aumenta la inversión extranjera, somos el segundo país, tras
Alemania, que más crece en Europa en el primer trimestre del año, y hoy tenemos
291.000 afiliados más a la Seguridad Social que hace un año, y 314.000 parados
menos que hace un año.
Y ahora que podemos, bajamos impuestos, tal y como prometimos en nuestro
programa electoral. Una rebaja impositiva generalizada, y así por ejemplo, los 1.000
euristas van a dejar de pagar impuestos, las familias numerosas y las que tienen a su
cargo hijos o menores con dependencia, van a recibir una ayuda de 100 euros al
mes, esa ayuda se suma a las que ya reciben las madres trabajadoras con menores
de tres años, se incrementan los mínimos familiares hasta un 32%, se rebajan los
tipos de retención a autónomos con ingresos inferiores a 12.000 euros al año, el tipo
de retención baja del 21% al 15%, el impuesto de sociedades baja del 30% al 25%,
los emprendedores y empresas de nueva creación tributan el 15%, se establece una
bonificación mensual en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social,
durante seis meses, de 1.500 euros en caso de contratar a jóvenes menores de 25
años, y muchas otras cosas más.
Y al final de la legislatura va a haber más ocupados y más gente cotizando en la
Seguridad Social, y menos paro que al principio de la legislatura, y esto no pasa
porque sí, ni por casualidad, sino que hay que hacer las reformas necesarias para
llevarlo a cabo. Y en los últimos 12 años más de 300.000 personas han salido de las
listas del paro, y lamentamos que los mismos que estaban callados cuando se
perdían 600.000 empleos al año, cuando entre 2008 y 2011 la pobreza aumento
cinco veces más rápido que en el resto de la Unión Europea, los mismos que dejaron
un agujero de 16.000 millones de deuda en la sanidad, aquellos cuya política
tributaria en 2008-2009 provocó que la recaudación del Estado cayera un 6% del
producto interior bruto, son los mismos que ahora nos quieren dar lecciones.
Mire, si tienen lecciones, porque no las aplicaron cuando gobernaban, votamos en
contra de la moción.

Essent les 19.25 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Meritxell Borràs i Solé, regidora
del grup municipal de Convergència i Unió.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, suposo que hi ha alguna intervenció, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Déjeme recuperar el resuello, miren, respecto de la moción
del Decreto-Ley, del uso, yo en mi intervención he intentado explicado el porqué sin
entrar en detalles, pero bueno, como ya suponía que entrarían en detalles, pues yo
también me he traído algún detalle.
Por ejemplo, yo les decía, oiga, el sistema es un sistema legal, recogido en la
Constitución, se puede hacer una modificación y se pueden modificar leyes por un
Decreto-Ley por una cuestión de extrema urgencia. Como ya sabía yo que usted me
iba a decir, pues y usted más, mire, para ser ecuánime, el gobierno de Suárez,
Adolfo, hizo en todo su mandato, del total que hizo, hizo una media de 17 DecretosLey por año, Felipe González hizo una media de 9 Decretos-Ley por año, Aznar hizo
una media de 16 por año, Zapatero hizo una media de 13 por año, Rajoy en lo que
lleva, lleva una media de 56, creo que es más, y en dos años ha hecho 56, una media
de 28, en dos años, poco más de dos años, 56, 28, con diferencia el que más, con lo
cual han convertido un método extraordinario en ordinario. Y de eso es de lo que se
quejaron todos los grupos parlamentarios al Presidente del Congreso, todos, para
decirle, oiga, esto no tiene justificación.
Usted decía, oiga, mire si es urgente, que vamos a hacer no sé cuántas cosas que no
podemos esperar tres meses de una tramitación parlamentaria, porque hay temas
absolutamente relevantes, como les decía, ustedes están haciendo reformas sobre
nueve ministerios, que afectan a todo tipo de cosas y de una urgencia tremenda, por
ejemplo, el sistema geodésico de referencia oficial en España o lo aprobamos ya o
nos salimos del Meridiano de Greenwich, igual acabamos fuera del mundo, dónde
está la urgencia de eso, porque eso está en este Decreto.
O la urgencia está en la modificación, porque han visto que se le acababa la entrada
en vigor en julio del 2014, de la Ley del registro civil ¿ese es el problema y por eso
tienen que hacer un Decreto-Ley extraordinario y urgente, y meter ahí todo lo que se
les ocurre para hacer ver que los registros civiles, dónde están residiendo datos
absolutamente fundamentales y de privacidad de los ciudadanos, van a pasar a estar
en manos de los registradores mercantiles? ¿ese es el problema? ¿qué quieren
cambiarlo para que cuando Rajoy deje de ser Presidente pueda tener trabajo y su
hermano ya lo tenga ahora? ¿ese es el problema? Porque eso también está en el
Decreto-Ley de máxima urgencia y lo que hacen es prorrogar un año la entrada en
vigor, si es prorrogarla un año, por qué la máxima urgencia, dónde está esa máxima
urgencia ¿me lo quiere explicar? Porque yo no la veo, si el Decreto-Ley dice, oiga,
vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo y prorrogamos un año, dónde está la
urgencia.
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¿La urgencia le viene ahora para rebajar todos los pagos, los impuestos, de los
tenedores de preferentes? Le recuerdo que hace tres semanas el grupo socialista, el
grupo parlamentario socialista, entró una proposición de Ley en el Congreso de los
Diputados y a ustedes no sólo no les pareció urgente, sino que votaron en contra,
votaron en contra y tres semanas después traen esto por máxima urgencia, sin
someterlo a ningún tipo de de debate. Hacen trampas, hacen trampas y lo saben, y
por eso quieren eludir el debate, y si todas esas maravillas que usted nos ha contado
a velocidad de vértigo, no sé si para que le quepan en el tiempo o para que tampoco
le entendamos, porque aquí sí que hay debate, sálgale a explicar a la gente que esto
es el mundo, que estamos viviendo en el mundo de Alicia en el País de las
Maravillas, que ahora sí que estamos bien, España va bien, oiga, eso ya lo dijeron
hace un montón de años y miren donde estamos, con lo cual, miren, no nos cuenten
milongas.
Si usted quiere debatir leyes, si quieren debatir leyes tienen todo el derecho del
mundo a hacerlo, además tienen mayoría absoluta para aprobarlas, pero debátanlas,
contrástenlas, usted dice la suya, el otro dirá la suya y, a partir de aquí, su mayoría
absoluta las aprobará, pero las aprobará con un debate, lo que no pueden hacer es
hurtar el debate a la opinión pública y además pretender tener razón y además
aprobarlo con mayoría absoluta, porque son demasiadas cosas sobre una sola. Con
lo cual, Sr. del Río, ustedes tienen derecho a hacerlo, seguro ¿es la mejor manera?
seguro que no ¿tienen otras maneras? sí ¿se justifica el método? no y no se justifica
el método en el más del 90% de las cosas que han hecho, porque no se justifica la
urgencia de ninguna de las maneras, ese es el problema, no es otro.

Essent les 19.35 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Annabel Clar i López, regidora
del grup municipal de Convergència i Unió.

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

SR. MONRÓS
Sí, jo volia dir una cosa, ha parlat sobre el tema d’aquesta reforma, sobre el tema
laboral, d’una sèrie de mesures per incorporar als joves, amb quotes de Seguretat
Social exemptes, és veritat, però a partir d’aquí s’ha de crear aquest treball a partir
d’aquest Reial Decret-Llei, jo me’n vaig a una reforma laboral que van fer al 2012,
agost del 2012, la van publicar al juliol, a l’agost del 2012, el 31 d’agost del 2012 van
abolir totes les bonificacions que tenien les empreses, especialment unes que
afectaven a treballadors majors de 60 anys gradualment i que moltes empreses en
aquell moment de crisis, gràcies a aquestes bonificacions, els costos socials eren
més baixos i podien seguir mantenint aquests llocs de treball, per no haver de fer
acomiadaments i que aquestes persones poguessin arribar al final de la seva vida
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laboral i jubilar-se, i s’ho van carregar, no les van disminuir, sinó que les van abolir
totes.
Llavors ara ens presenten un nou sistema de contractació, del qual els hi donem les
gràcies, però està per veure quina realitat, o sigui, quina efectivitat tindrà. Però pel
camí es van carregar vostès això, que afectava a mils i mils de persones de l’Estat
Espanyol, i que ara ens vinguin a dir, com a gran èxit, que hem augmentat un 1%
l’ocupació, ho celebro, però durant molts anys entre tots s’ho han carregat. I, per tant,
sempre, vull dir, igual que la reforma fiscal, no ho entenc, o sigui, ara fem coses
bones, però fa un any o dos anys, els mateixos que diuen que han fet una cosa bona
són els que s’han carregat coses que ja estaven ben fetes, ens ho hauríem de fer
mirar.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias. Es que de Convergència i Unió no he dicho nada, porque como tampoco
hace mucho en el Parlament, pues no había mucho que decir, como sólo han
aprobado ocho leyes, eso sí, diez Reales Decretos, pues no vale la pena perder el
tiempo con quien no trabaja.
A partir de lo que acaba de decir el Partido Socialista, pues mire, yo creo que sí que
es urgente, por ejemplo, para los parados, lamentablemente tenemos 4.400.000
parados y hay que trabajar mucho e intentar que enseguida encuentren un puesto de
trabajo y, por tanto, yo creo que es importante, pues la medida de bonificación del
100% de las cotizaciones, por ejemplo, a las empresas. Yo creo que es urgente para
los jóvenes, cuando tienes uno de cada tres jóvenes que no trabaja, pues oiga, es
urgente adoptar medidas, como por ejemplo la bonificación de 1.800 euros, como le
he dicho yo, en el caso de contrataciones indefinidas. Por ejemplo, sí que es urgente
para los autónomos, oiga, es que el pago con tarjetas es que le supone mucho gasto
a ellos, tienen que pagar mucho a los bancos, cada pago con tarjeta, pues es un
incremento de casi 0,6%, y claro, que le bajen la retención del 21% al 15%, pues
beneficia y mucho a los autónomos. Y hay que reactivar el comercio y para eso
tenemos que fomentar, pues los mejores accesos a puertos y aeropuertos, como he
dicho antes.
Por lo tanto, esto sí que son medidas urgentes, pero como tengo poco tiempo y tengo
que hablar muy rápido, porque si no, no puedo decir lo que quiero decir, pues mire,
usted ha dicho cómo estamos, yo le diré cómo estábamos, estábamos con una deuda
de 1.000 millones de euros en cuotas de la Seguridad Social, una lista de espera de
300.000 personas, una deuda de 16 millones de euros en sanidad pública, no se
podían pagar facturas pendientes, congelación de las pensiones, 3.400.000 parados
más. Ahora cómo estamos, economía española acumula cuatro trimestres
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consecutivos de crecimiento, el paro baja en todos los sectores, 400.000 menores de
25 años encuentran trabajo respecto a junio de 2013, han aumentado un 57% los
contratos de formación y aprendizaje, y un 50% los contratos en prácticas, en lo que
va de año tenemos medio millón más de afiliados a la Seguridad Social, hoy tenemos
314.000 parados menos que hace un año y tenemos 36.000 empresas más cotizando
que hace un año.
Yo lamento ir de prisa, pero se me acaba el tiempo, yo creo que estábamos muy mal,
estamos mejor y tenemos que ir mejorando.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Belver.

SR. BELVER
Para acabar ¿sabe lo que sería urgente? Que el 70% de los fondos que quitaron,
quitaron, porque esos estaban, de las políticas activas de ocupación, los volvieran a
poner, el 70% quitaron, pónganlos, políticas activas de ocupación. ¿Sabe por qué hay
tantos contratos de esos que usted dice de aprendizaje, primeros contratos? Porque
son contratos basura, porque hicieron el contrato y las empresas están echando a los
padres para contratar a los hijos por un año y luego despedirlos con cero de
indemnización. Por si acaso se les escapaba, hacen una reforma en la que la
indemnización a partir de ahora cotice.
Oiga, pero de verdad, es que nos quiere convencer de lo que estamos viendo, día
tras día, que es justo lo contrario, día tras día es justo lo contrario, oiga, ustedes han
generado las condiciones para que, por primera vez en muchísimos años en la
historia, gente que trabaja, ya no le digo los que no trabajan y no cobran prestación,
pero gente que trabaja es pobre, pobre de solemnidad, no llega a final de mes, hoy
tener un puesto de trabajo no es una garantía ni de estabilidad económica, ni de
estabilidad personal, eso hacía muchísimos años que no pasaba y eso con ustedes
está pasando.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat les mocions del Partit dels Socialistes de Catalunya, passarem
a les del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 22 i 23; adoptant-se els
següents acords:
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MOCIÓ 22.- PER REORIENTAR LA REFORMA FISCAL ANUNCIADA PEL
GOVERN DE L’ESTAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 13 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i
Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 5 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares;
i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que existeix un ampli consens sobre la necessitat d'abordar una profunda
reforma fiscal que compleixi amb els objectius de suficiència, eficiència i equitat.
ATÈS que el nostre sistema fiscal pateix d'insuficiència recaptatòria per l'erosió de les
bases imposables, un dels problemes que expliquen l'actual situació d'elevat dèficit i
deute públic.
ATÈS que un dels punts de partida de qualsevol reforma ambiciosa i eficaç hauria de
ser la lluita contra el frau, l'elusió i l'evasió fiscal, perquè amb això es contribueix a
aconseguir l'equitat horitzontal i a incrementar la recaptació sense necessitat d'apujar
impostos per finançar uns serveis públics de qualitat (molts paguen massa perquè
altres no ho fan).
ATÈS que es troba a faltar una proposta concreta d'objectius, mitjans i recursos
humans per aconseguir reduir de forma ambiciosa aquesta xacra que està
concentrada fonamentalment en les grans fortunes i corporacions.
VIST que el nostre país té el nivell de recursos humans més baix de la UE dels 27 en
l'Administració Tributària -0,61 empleats per cada 1.000 habitants- , només superat
per Itàlia; i actualment, a més, per cada 10 vacants en l'Administració Tributària
només es cobrirà com a màxim un.
ATÈS que si no hi ha una reforma integral de l'Administració Tributària que incrementi
els recursos humans i materials de la mateixa i no s'articulen mesures per acabar de
manera efectiva amb el frau i l'elusió fiscal, no hi haurà una reforma fiscal eficient.
ATÈS que cal recordar a més que en la primera meitat de la legislatura ja s'ha produït
una pujada de més de 50 impostos, amb una recaptació normativa per part de
l'Administració Central de més de 28.000 milions d'euros, que ha afectat
substancialment a les rendes mitjanes i els treballadors assalariats.
ATÈS que el que es coneix fins al moment de l'anunciada reforma fiscal no dóna molt
marge a l'esperança que la mateixa restableixi l'equitat i suficiència del nostre sistema
tributari, limitant-se a petits retocs en l'IRPF, on la possible rebaixa dels tipus de la
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tarifa i increment de mínims personals i familiars va acompanyada de mesures que
incrementaran, un cop més, la tributació de les rendes mitjanes i baixes:
-

Major imposició de les segones residències.
Supressió de les exempcions que només beneficiaven als petits estalviadors
Eliminació de l'exempció de les indemnitzacions per acomiadament, etc.

ATÈS que en matèria de l'Impost sobre Societats, l'anunciat pel Govern no pot ser
més descoratjador, ja que la suposada eliminació de l'embolic de reduccions i
deduccions en aquesta figura impositiva no només no va ampliar la capacitat
recaptatòria del tribut -que és l'únic que justificaria una rebaixa dels tipus nominals- ,
sinó que suposarà un cost recaptatori addicional per a l'Estat de més de 2.000 milions
d'euros, que s'afegiran a la caiguda dels ingressos que ha suposat la crisi econòmica
en aquesta figura tributària.
ATÈS que, en definitiva, la proposta de reforma fiscal respon a una determinada
concepció sobre la mida i composició del sector públic, així com la forma de dur a
terme la consolidació fiscal.
ATÈS que considerem que dur a la pràctica les mesures que contempla aquesta
reforma fiscal aprofundirà en l’augment de la desigualtat al nostre país, en no adoptar
un sistema de compensacions per als perdedors que són fonamentalment les rendes
baixes i mitjanes, sense aconseguir, tampoc, la pretesa eficiència en tant no té com a
prioritat la lluita contra el frau i l'elusió fiscal.
ATÈS que la reforma fiscal que es proposa no és més que un aprofundiment de
l'estratègia de política econòmica per la devaluació interna, és a dir, l'empobriment de
la gran majoria d'espanyols, per sortir de la crisi.
ATÈS que aquesta estratègia, de manera sostinguda en el temps, no és ni viable
econòmicament ni socialment, ja que ens abocaria a un estancament permanent, via
baixada de salaris i condicions de treball més precàries i a una menor productivitat,
així com a una insuportable i inacceptable desigualtat social.
ATÈS que tindria uns efectes molt reduïts i limitats sobre el creixement i el ocupació.
ATÈS que les mesures impositives incloses en els avantprojectes de llei aprovats pel
Govern, que no representen una reforma fiscal integral ni estan orientades a les
veritables necessitats del nostre sistema tributari des del punt de vista de l'estímul de
l'economia i de l'equitat, manifesta la necessitat de retirar aquests avantprojectes i
abordar una profunda reforma fiscal que s'orienti a ampliar les bases imposables,
millorar l'equitat, eliminar ineficiències i distorsions i incrementar els ingressos per
garantir la sostenibilitat de les finances públiques i l'Estat del benestar sense
augmentar l'esforç fiscal de les rendes baixes i mitjanes.
ATÈS que alguns dels anuncis realitzats per l'Executiu suposen un "engany"
electoralista als ciutadans, com ara el que s'hagi de pagar menys gràcies a
l'increment dels mínims personals i familiars exempts, ja que la reducció del tipus
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impositiu suposarà en alguns casos un increment del gravamen a abonar a Hisenda,
o en el millor de les circumstàncies una reducció de tot just uns cèntims al mes.
Per tot l’anterior, el grup polític del PSC proposa a l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Instar el Govern de l'Estat a retirar aquest avantprojecte de llei i que
plantegi una profunda reforma fiscal que s'orienti a ampliar les bases imposables,
millorar l'equitat, eliminar ineficiències i distorsions i incrementar els ingressos per
garantir la sostenibilitat de les finances públiques i l’Estat del Benestar sense
augmentar l'esforç fiscal de les rendes baixes i mitjanes.
SEGON.- Instar el Govern de l'Estat a adoptar les següents mesures per aconseguir
els objectius anteriorment esmentats:
1. La modificació profunda de l'actual impost sobre la renda de les persones
físiques (IRPF), que tindrà com a objecte la renda i el patrimoni dels
contribuents. Aquest impost prendrà en consideració la capacitat econòmica
derivada de la riquesa patrimonial, integrant en una figura tributària única la
valoració del patrimoni, de forma homogènia i sense excepcions, amb la
tributació de la renda, corregint les dobles tributacions que poguessin generarse i establint-se un mínim exempt prou elevat per no incrementar la càrrega
fiscal de les rendes mitjanes. Especialment, el nou IRPF gravarà la capacitat
econòmica posada de manifest per la titularitat dels diversos instruments
financers (fons d'inversió, SICAV, societats instrumentals, assegurances i
plans de pensions personalitzats, etc.) I per qualsevol participació en tota
mena d'entitats i societats.
2. Establir una reducció especial per als rendiments del treball dels
contribuents en situació d'especial protecció, de manera que s'eximeixi de
tributació a desocupats, subjectes passius amb càrregues familiars i
pensionistes les rendes totals dels quals no excedeixin de 16.000 euros.
3. Revisar totes les deduccions i reduccions de l'actual IRPF que tenen
caràcter regressiu i distorsionen les decisions dels agents, com ara les
corresponents a plans de pensions o rendes irregulars i indemnitzacions d'alts
directius.
4. Fiscalitat de l'estalvi: equiparació dels tipus impositius de les rendes del
treball i del capital, estimulant l'estalvi a llarg termini mitjançant un sistema de
comptes d'estalvi individualitzades de caràcter neutral pel que fa als
instruments financers elegits.
5. Recuperar el gravamen efectiu en imposició sobre successions i donacions,
establint un tipus mínim homogeni a nivell estatal.
6. Deixar exemptes les rendes d'indemnitzacions per acomiadament o
cessament del treballador, en la quantia establerta amb caràcter obligatori en
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l'Estatut dels Treballadors, en la seva normativa de desenvolupament o, si
escau, la normativa reguladora de l'execució de sentències, sense que pugui
considerar-se com a tal l'establerta en virtut de conveni, pacte o contracte.
7. En l'Impost sobre Societats (IS), eliminar la majoria de les deduccions que
beneficien fonamentalment a les grans corporacions, apropant de forma real
els tipus efectius al tipus nominal de l'impost, evitant l'establiment de qualsevol
mesura o previsió que redueixi la capacitat recaptatòria del tribut, de manera
que l'ampliació de les bases imposables o, si s'escau, la reducció del tipus de
gravamen no pugui produir menors ingressos en aquesta figura impositiva.
Establir, en tot cas, una tributació mínima per a les grans empreses de
manera que contribueixin a recuperar la recaptació i estabilitzar-la en el
temps.
8. Eliminar les distorsions fiscals que limiten i condicionen el creixement
empresarial, afavorint una major grandària de les nostres empreses com a
requisit necessari per al seu internacionalització.
9. Recuperar el tipus reduït de l'IVA per a la cultura (cinema, teatre, música,
etc) i l'educació (material escolar, etc).
10. Aplicar el tipus reduït de l'IVA per als béns i serveis de primera necessitat
(higiene íntima, bolquers, etc).
11. Adaptar progressivament la imposició dels consums nocius (alcohol i
tabac) a l'existent en l'àmbit de la Unió Europea, fomentant hàbits de vida
saludable.
12. Aproximar la imposició mediambiental a la mitjana europea, introduint
criteris de política ambiental en el sistema tributari de manera que internalitzin
els costos externs i s'incentivin comportaments més respectuosos amb el
medi ambient, actuant prioritàriament en les àrees de transport, energia i
residus . Aquesta fiscalitat no ha d'introduir-se amb l'objectiu de compensar i
substituir les reduccions de la imposició directa.
13. Posar en marxa de manera immediata el 2014 l'Impost sobre
Transaccions Financeres (ITF) acordat a nivell europeu per onze països de la
Unió Europea mitjançant un procediment de cooperació reforçada, que
gravarà no només la compravenda d'accions i bons sinó també un altre tipus
d'operacions financeres com els derivats, i els ingressos es destinaran a
finançar, addicionalment a les previstes en els Pressupostos Generals de
l'Estat, polítiques socials específiques adreçades a les persones més
vulnerables, així com per l'increment dels fons de cooperació internacional
contra la fam , la pobresa i la desigualtat als països en desenvolupament.
14. Creació d'un nou impost que gravi el passiu de les entitats, net de capital i
dipòsits, per desincentivar el finançament bancari via endeutament.
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15. Incrementar en 5.000 empleats públics (inspectors, tècnics, agents
tributaris, administratius) els efectius de l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària destinats a la lluita contra el frau en els pròxims quatre anys, doblant
el seu nombre actual, a fi de situar Espanya en la mitjana dels països més
grans de la Unió Europea i de pal·liar l'efecte de l'amortització de places
previstes en l'AEAT.
16. Realitzar els canvis legals oportuns que possibilitin conèixer el nom dels
grans defraudares del nostre país, començant per publicar la identitat dels
defraudadors que es van acollir a la recent amnistia fiscal, així com reformar
els procediments tributaris per poder perseguir de manera més eficaç el frau
de caràcter organitzat.
17. Qualsevol reforma ha d'incloure una memòria econòmica clara i amb total
transparència sobre la repercussió en la recaptació de les modificacions
normatives.
18. Qualsevol modificació normativa que afecti i impliqui un cost per a les
comunitats autònomes haurà de ser objecte de valoració pel Consell de
Política Fiscal i Financera, i si escau compensada per l'Estat, en compliment
del principi de lleialtat institucional.
TERCER.- Donar trasllat d'aquest acord als Ministeri de la Presidència, el d'Economia
i Competitivitat i al d'Hisenda i Administracions Públiques, a la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies d'Espanya (FEMP), al Departament d'economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris al Congrés dels
Diputats, als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i els membres del
Consell de Ciutat de l'Hospitalet.

MOCIÓ 23.-

DE REBUIG AL REIAL DECRET-LLEI 8/2014, DE 4 DE JULIOL.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i
Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Monrós i Pérez; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; amb 5 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Esplugas, Bas i Cañizares; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el passat 5 de juliol es va publicar al BOE del Reial Decret-llei 8/2014, de 4
de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i
l'eficiència.
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VIST que aquest anomenat 'decret òmnibus' ha despertat una gran polèmica en
tractar de 170 pàgines on es modifiquen d'un cop 26 lleis de 9 ministeris, amb 47
mesures que regulen qüestions tan variades com el Registre Civil o els aeroports, els
ports o mines, les empreses de treball temporal, el cinema, l'ocupació juvenil, la
fiscalitat dels autònoms, la liberalització d'horaris comercials, les comissions dels
pagaments amb targetes, els drons, el sector del gas natural o el de l'energia
elèctrica.
VIST que en la sessió del Congrés del 10 de juliol es van debatre les propostes que
ja havien entrat en vigor sense que el Parlament s'hagués pronunciat amb
anterioritat.
VIST que aquestes mesures, i moltes altres, s'aproven quan ha conclòs el període de
sessions de les Corts Generals i la ciutadania està pensant en les vacances.
ATÈS que forma i temps d'aprovació de la norma s'uneixen impedint la discussió
sobre reformes de gran calat, que aprofundeixen en orientacions de marcat tall
neoliberal i privatitzador.
VIST que tots els grups parlamentaris van acusar el Govern de soscavar les funcions
del Parlament amb la presentació d'un decret tan ampli que els impedeix debatre a
fons sobre mesures tan importants.
VIST que aquest menyspreu al Parlament va portar a certs grups parlamentaris a
anunciar que ni tan sols participaran en la votació de la convalidació i altres a
reclamat que es partís el decret en vuit o nou projectes de llei perquè cada un es
tramiti en la seva corresponent comissió.
ATÈS que davant aquest fet, sense entrar en el detall de l'aprovat, cal preguntar-nos
si és constitucionalment legítim utilitzar la fórmula del Reial decret llei (RDL) per
regular tot el que el Govern vulgui sense debat públic.
ATÈS que el RDL està regulat en l'article 86 de la Constitució. El seu esperit no pot
ser més estricte: per poder dictar ha d'aparèixer una circumstància extraordinària,
que actua com a pressupost. Això permet emprar un procediment extraordinari per
dictar una norma que té rang de llei (amb el mateix valor i efectes que les altres
normes amb rang de llei).
ATÈS que el pressupost per poder dictar un RDL és un "cas d'extraordinària i urgent
necessitat". La necessitat ha de ser urgent, estar justificada i motivada i s'ha de
correspondre amb les mesures que s'adoptin.
VIST que en el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents
per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, no concorren aquestes
circumstàncies. Per exemple. No té cap urgència canviar el Registre Civil en un RDL
quan en el propi RDL es retarda més d'un any la seva entrada en vigor. Tampoc
sembla urgent atribuir als registradors -cos a què pertany el president del Govern- el
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portar el Registre Civil quan no hi ha cap problema urgent i funciona raonablement
bé.
VIST que el Grup Parlamentari Socialista va anunciar en la sessió plenària del
Congrés dels Diputats del 10 juliol 2014 que recorreria davant el Tribunal
Constitucional el decret per, segons ell, suposar una expressió del menyspreu del
Govern cap al Parlament soscavant la tasca de les Corts en impedir un debat
sectorialitzat
ATÈS que l'anunci de recórrer el decret va obligar el PP a tramitar-lo com projecte de
llei, per evitar el recurs d'inconstitucionalitat, fet que previsiblement es dilatarà el
termini perquè entri en vigor ja que els grups parlamentaris podran presentar
esmenes.
ATÈS que l'abús en aquesta fórmula, sense estar justificada afecta la deteriorada
qualitat de la democràcia. No es pot furtar el debat sobre certes mesures quan no hi
ha necessitat per a això perquè es vulnera la clàusula de l'Estat democràtic de l'article
1.1 de la Constitució.
Per tot l’anterior, el grup polític del PSC proposa a l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.– Manifestar el nostre rebuig a la forma i temps d'aprovació en les quals
s’ha fet Reial Decret-llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al
creixement, la competitivitat i l'eficiència.
SEGON.- Instar el Govern de l'Estat a presentar les lleis d’aquestes característiques
mitjançant la fórmula del Projecte de Llei per tal que es permeti la correcta tasca de
les Corts i no s’impedeixi un debat públic i sectorialitzat necessari sobre mesures tan
importants.
TERCER.- Donar trasllat d'aquest acord als Ministeri de la Presidència, als grups
parlamentaris al Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris al Parlament de
Catalunya i els membres del Consell de Ciutat de l'Hospitalet.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular,
números 24 i 25, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río.
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Essent les 19.40 hores, abandonen la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín, regidor
del grup municipal del Partit Popular i el Sr. Alberto Sánchez López, regidor del grup
municipal de Plataforma per Catalunya.

SR. DEL RÍO
Sí, bien, la moción que hace referencia a La Farga, la retiramos puesto que me
indican que ya ha sido solucionado.
Respecto a la moción que hace referencia a la rebaja fiscal por parte del gobierno de
la Generalitat, como ustedes saben, el mes de junio el gobierno central aprobó la
rebaja fiscal con la finalidad de reactivar la economía y favorecer la creación de
puestos de trabajo. Tras esa medida, adoptada por el gobierno central, otros
parlamentos autonómicos como Madrid, Extremadura, Cantabria, Navarra o Valencia,
ya anunciaron también la rebaja impositiva en su tramo autonómico, para también
contribuir con ello a la mejora económica de sus ciudadanos y crear beneficio
empresarial en sus comunidades autónomas, por lo tanto, estamos ante una voluntad
del gobierno autonómico que corresponda.
Y en ese sentido, desde el grupo popular solicitamos al gobierno de la Generalitat
que incluya en la Ley de medidas fiscales, administrativas y financieras, que tiene
que acompañar la Ley de presupuestos para el año que viene, el 2015, una reforma
fiscal que tenga como finalidad que ningún impuesto de la Generalitat esté por
encima de la media del conjunto de impuesto que se aplican en el resto del conjunto
de España. Y en segundo, que no utilice la rebaja fiscal impulsada por el Gobierno de
España, como excusa para crear o aumentar los impuestos y las tasas en Cataluña.
Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies Sr. del Río. Per al posicionament de la resta de grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, era una moción breve, por tanto, el posicionamiento
nuestro también será breve. Es cierto que en Cataluña tenemos unos impuestos muy
altos y sobre los impuestos que decidimos, teniendo en cuenta que Cataluña somos
la segunda comunidad con más impuestos propios, pues bueno, los tenemos muy
altos. Tenemos, por ejemplo, los tipos de IRPF más altos de toda España, es más,
tenemos los más altos de Europa, simplemente en Suecia tienen un tipo de IRPF
superior y obviamente el estado del bienestar sueco, pues no tiene nada que ver con
el estado de bienestar que tenemos en Cataluña.
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Otros impuestos que tenemos muy por encima de la media, podrían ser el impuesto
de transmisiones patrimoniales, que es el segundo más alto de toda España.
Tenemos el impuesto de patrimonio, que es el más alto, y con mucha diferencia, de
toda España, además con el mínimo exento más bajo. Tenemos otros impuestos
como el de actos jurídicos documentados que también hay muchísima diferencia con
la media nacional. Y bien, pues obviamente, si a veces nos quejamos que desde
Madrid nos aprietan, pues estaría bien que desde el gobierno de la Generalitat, no
sólo no tocasen estos impuestos, sino que los rebajasen, y más en la línea sobretodo
ahora con la rebaja del IRPF.
Y a veces no solo simplemente es el tema de los impuestos, también aquí en
Cataluña, pues bueno, sabemos todos como está el tema de los peajes, son muchos
temas, somos una comunidad donde realmente al ciudadano catalán, pues se nos
está ahogando, desde hace muchos años, con los impuestos autonómicos. Y,
obviamente, más allá del tema de ser los impuestos más altos de toda España, pues
cuando uno ve en qué se lo están gastando, pues aún sabe peor, porque que
aprieten a todo el conjunto de los ciudadanos catalanes, para conseguir o para
financiar unos movimientos o un tipo de concepción política, la cual comparten una
serie de ciudadanos catalanes, pues eso es aún más feo, porque los impuestos los
estamos pagando todos, y repetimos que son los impuestos más altos de toda
España.
Por tanto, estamos de acuerdo con lo que proponen ustedes, por tanto, votaremos la
moción favorablemente.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part de…Sr. Salmerón.

Essent les 19.45 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde. Així mateix, també abandona la sessió el Sr. Jesús
Husillos Gutiérrez, regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa votem en contra de la moció, pels arguments que hem donat abans
favorables a la moció del Partit Socialista, els mateixos arguments, per aquest mateix
motiu, doncs tampoc no estaríem d’acord amb una rebaixa fiscal del govern de la
Generalitat. Però a banda d’això, aquí hauríem d’afegir d’altres arguments, que no sé
si estendre’m massa, perquè jo crec que tots sabem i el Sr. del Río no ho
reconeixerà, però aquesta moció és clarament una provocació, és clarament una
provocació, i vostè Sr. del Río ho sap, no m’ho reconeixerà, però ho sap.
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Per tant, seré breu, perquè jo crec que el menyspreu del Partit Popular i del govern
central cap a Catalunya i les seves institucions, és prou evident, no només no volen
dialogar sobre la voluntat de votar del poble de Catalunya, sinó que tampoc no volen
dialogar sobre millorar el finançament de Catalunya, que està més que reconegut i no
m’estendré. I no només no estan contents amb això, sinó que a banda vostès es
permeten, doncs això, fer aquesta moció, que és una provocació, només necessita
ara això el govern de la Generalitat i el país, que seria una rebaixa fiscal i una
baixada d’ingressos del govern de la Generalitat, perquè la nostra situació econòmica
sigui encara més preocupant de la que ja tenim ara.

SRA. PEREA
Per Convergència i Unió, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Perea. Mirin, certament, compartim el discurs que feia en aquests
moments el Sr. Alfons Salmerón, aquesta moció no és res més que una provocació,
segurament una fugida endavant de les seves pròpies polítiques. És, sens dubte, un
menyspreu al que és Catalunya i les seves institucions, a la realitat d’ofec econòmic
que el govern central, governat per vostès, el Partit Popular, està fent a Catalunya, un
ofec premeditat i absolutament, doncs calculat.
I, en aquest sentit, vostès saben que el que presenten, malgrat potser nosaltres
voldríem, perquè no, donar un tipus en el IRPF més baix o un impost de successions
més baix, en el que sí dir però, que en aquests moments ja és un dels més baixos,
perquè va haver-hi una rebaixa important, pràcticament una eliminació, pel que és la
via directa a exempció, que es va tornar a incorporar una part respecte a aquells
patrimonis més importants. El que en aquests moments, doncs hi ha per part del
govern central, és un ofec absolut al govern de Catalunya, i si el govern de Catalunya
pogués disposar dels impostos que el conjunt dels catalans paguem, doncs les coses
ens anirien d’una altra manera.
Perquè, sap què passa? El problema real és que cada any els ciutadans de
Catalunya perdem més de 16.000 milions d’euros, que se’n van a l’Estat Espanyol i
no ens retornen. En aquest sentit hi ha un espoli fiscal que el patim i que això es
tradueix en una manca de diners i darrerament hem vist les publicacions que s’han
fet, en el que Catalunya és la tercera comunitat autònoma aportant diners al conjunt
de l’Estat, però quan hi ha el repartiment, passem a ser la desena en rebre aquests
diners, per tant, perdem posicions sobre el que és el pagament i després el
repartiment dels mateixos.
Per tant, home, escolti’m, haurien de ser un punt més prudents la gent del Partit
Popular, quan ens neguen la sal i el pa en les coses més essencials, quan fan
aquestes polítiques tan dures en moltes matèries i el que és claríssim, és un escac
constant, una enfrenta constant al govern de Catalunya i, al cap i a la fi, doncs vostès
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ho fan segurament per fer una batalla política, però el que hi ha de fons és, doncs
una manca de recursos per a la gent d’aquest país, i això ho estan fent vostès d’una
forma premeditada. Per tant, lògicament, Convergència i Unió votarem en contra
d’aquesta moció.

Essent les 19.48 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

SRA. PEREA
Sr. Belver pel Partit Socialista.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Perea. Nosaltres també votarem en contra, un parell de grups li han
dit que els hi semblava una provocació aquesta moció, ara ho parlava amb la Sra.
Perea, jo no crec que sigui una provocació, em sembla una frivolitat, perquè, home,
no és de rebut que vostès facin aquest tipus de moció. Si vostès volen parlar de
fiscalitat a Catalunya, parlin on han de parlar i parlin seriosament, però parlin
seriosament de veritat, de la participació en els tributs de l’Estat, de cóm participem i
de cóm es deixa tributar a Catalunya per si mateixa, de què passa amb els impostos
de pagament de catalans, de cóm fem l’equilibri de les balances fiscals, publiquin
unes balances fiscal en les que estiguem raonablement d’acord, en les que ens
posem d’acord amb els números, jo no he vist cosa més curiosa que no posar-se
d’acord en una suma i resta, i no ens posem d’acord ni en què s’ha de sumar i en què
s’ha de restar. I ara vostè ens diu, escolti, no, que la Generalitat ara li diré jo com ha
de fer la fiscalitat i què ha de fer en la seva Llei de pressupostos i cóm ha d’incorporar
la seva tributació. Home, una mica de respecte, per això li deia que em semblava una
frivolitat.
Per tant, jo li demanaria una cosa que sé que no farà, que es que retiri la moció, per
respecte, i com no la retirarà, li votarem en contra. I jo crec que evidentment el joc
polític i les propostes donen per fer qualsevol tipus de proposta i de proposar que un
govern faci una cosa o deixi de fer una altra, o la faci d’una manera o d’una altra,
però, home, és que jo crec que en aquests moments portar una moció d’aquest tipus
no és de rebut.

SRA. PEREA
Moltes gràcies Sr. Belver. Sr. del Río.

…/…

99

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Perea. El portavoz socialista ha dicho algo de balanzas fiscales, algo
de participación de tributos del Estado, luego ha dicho algo de hablemos en serio, me
parece, hablemos en serio, cuando usted gobernaba en Madrid qué hizo, no sea
usted frívolo, porque hace poquito usted estaba gobernando en Madrid. Por lo tanto,
se lo vuelvo a repetir, lecciones de ustedes, ninguna, no son creíbles, por lo tanto, no
me sea usted frívolo y empiece a hablar un poquito más en serio.
Yo entiendo que a ustedes no les guste bajar impuestos, yo entiendo que a Izquierda
Unida y al Partido Socialista no les guste bajar impuestos, lo demuestran presupuesto
a presupuesto en la ciudad de Hospitalet. Y lamentamos que ustedes no quieran que
los ciudadanos de Hospitalet paguen menos impuestos, votando en contra de esta
moción.
Y respecto a Convergència i Unió, pues miren, no somos tan malos en el gobierno de
España cuando resulta que les hemos rescatado con más de 5.000 millones de euros
a través del fondo de liquidez autonómica. Yo lamento que parte de ese dinero,
lamento que parte de ese dinero, 500 millones de euros al año, vayan destinados a
promoción del independentismo. Y lamento que en esta crítica y en esa lucha contra
una Cataluña que quiere ser independiente, nos encontremos solos y no veamos por
ningún lado al Partido Socialista a nuestro lado.

Essent les 19.55 hores, s’incorporen a la sessió el Sr. Jesús Husillos Gutiérrez,
regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Sr. José Javier
Díez Crespo, regidor del grup municipal del Partit Popular.

SRA. PEREA
Sra. Borràs té la paraula.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Perea. Mirin, escolti’m, vostès no ens rescaten fent-nos cap favor,
perquè el que fan és donar-nos un préstec, un préstec sobre uns diners que són
nostres. Per tant, escolti’m, si volen que a sobre els hi donem les gràcies, doncs no,
no ho farem, no ho farem, perquè la situació que ens trobem és fruit d’un dèficit, que
nosaltres compartim, exagerat que els governs anteriors no varen controlar, però és
igual, no hi volem entrar en aquesta matèria. En aquests moments, més enllà d’això i
fruit d’un mal finançament del conjunt de Catalunya d’una forma permanent, ens
trobem en una situació, doncs complicada. I el que és una realitat és que el que
vostès diuen que ens rescaten i que ens fan aquest gran favor, no és res més que
deixar un préstec a un tipus d’interès superior que el que dóna la troica europea a
Grècia, imaginin-se si els hem de donar les gràcies, ni parlar-ne.
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SRA. PEREA
Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, no és la meva intenció, ni ho era abans, ni ho és ara, de donar lliçons a ningú,
però si me les han de donar, també m’agrada triar qui me les dóna, i vostè no està
legitimat per fer-ho.
Miri, vostès el que estan fent en aquest país no té nom, però no té nom, ni
“parangón”, vostè deia, és que vostès també han governat i han fet i han deixat de
fer, les primeres publicacions de balances fiscals es van fer amb govern socialistes,
les primeres i les úniques. Escolti, jo el que li estic demanant és que hem d’avançar,
nosaltres vam estar governant uns anys, sí, i tornarem a governar i farem més coses,
en quatre anys, en vuit anys de govern no es fa tot i hem de continuar fent coses i les
continuarem fent, el que em sabria greu i el que em sap greu, és que la propera
vegada que tornem a governar a Espanya, ens passarem la meitat de la legislatura
desfent les barbaritats que vostès estan fent. I això sí que serà una pèrdua de temps i
haurem d’utilitzar els decrets d’urgència, perquè en aquest país no hi haurà qui se
salvi.

SRA. PEREA
Sr. del Río, té la paraula, són dos minuts.

SR. DEL RÍO
Sí, lo que estamos haciendo en este país sí que tiene nombre, lo que no tiene
nombre es como nos dejaron a nosotros este país. Y tiene nombre, tiene 313.979
personas con nombres y apellidos, que están trabajando desde hace un año. Tiene
nombre, tiene 291.199 nombres y apellidos afiliados más a la Seguridad Social, eso
sí que tiene nombre. Y también tiene nombre los 3.400.000 parados con nombres y
apellidos que ustedes dejaron en el paro mientras mandaron, eso sí que tiene
nombres y apellidos.
Y eso es lo que está haciendo el Partido Popular, crecimiento económico y creación
de puestos de empleo, nos dejaron un país en ruinas, lo tenemos que levantar de
cómo ustedes nos lo dejaron, pero lo estamos haciendo. Y le insisto, acabaremos la
legislatura con menos parados y con más afiliación a la Seguridad Social.
Y yo lamento que todos los datos positivos, ustedes los encuentren negativos, por
suerte yo creo que los ciudadanos son conscientes de cómo nos dejaron el país en el
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95, cómo nos dejaron el país en el 2011, cómo nosotros lo pusimos en el 96-97 y
cómo lo vamos a poner en pocos años.

SRA. PEREA
Bé, donaríem per finalitzades les mocions del Partit Popular i passaríem a les de
Convergència i Unió, Sra. Secretària.

Essent les 19.58 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 24 i 25; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 24.- INSTANDO A LA FARGA A LA RETIRADA DE SIMBOLOGIA
PARTIDISTA.
( ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

MOCIÓ 25.- SOLICITANDO AL GOBIERNO DE LA GENERALITAT UNA
REBAJA FISCAL. Ha estat rebutjada amb 16 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós
i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 5 vots a
favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas i Bas; i del
representant de PxC, Sr. Ordóñez; assistents presents en el moment de la votació.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Convergència
i Unió, números 26, 27 i 28, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació, Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Començaré dient que és lamentable que en el 2014 ens
trobem reclamant un fet que ja hauria d’haver estat resolt, perquè, a més a més,
doncs va haver-hi un acord i va haver-hi una Llei, que permetia la devolució dels
papers de la Generalitat i de particulars, doncs a la Generalitat i als particular.
Aquesta és una realitat trista, en la qual ens trobem que a dia d’avui se’ns ha negat
per enèsima vegada, doncs el retorn d’aquests documents.
Uns documents en els quals ha hagut una batalla important per part, no només del
govern de la Generalitat de Catalunya, no només també dels partits, majoritàriament
dels partits catalans, sinó també de la societat civil que va haver de muntar al 2001, el
que es va dir la Plataforma Cívica de la Comissió de la Dignitat, per començar
aquesta campanya a favor de la devolució a Catalunya dels papers incautats pels
militars colpistes.
Uns papers que en el seu moment algú recentment encara ens volia dir que eren per
drets de conquesta, doncs precisament per això, nosaltres creiem que per la dignitat
de tots plegats, aquests documents haurien de ser ja a Catalunya i és en aquest
sentit que ho reclamem. Sabent també que en el nostre municipi hi ha encara
documents per ser retornats i que així sortia publicat el propi 6 de maig, en què
l’Ajuntament de l'Hospitalet o el municipi de l'Hospitalet era un dels quals encara hi
havia papers els quals reclamar, perquè siguin a casa nostra.
És en aquest sentit que esperem que el conjunt del Ple municipal es manifesti a favor
que aquells documents que van ser, per la brutalitat, podríem dir, de les armes, trets
de casa nostra, puguin tornar d’una vegada i per totes. Gràcies.

Essent les 20 hores, abandonen la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup municipal del Partit Popular i el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor del grup
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Pérez.

SR. PERÉZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. En el passat Ple de maig es va deixar sense efecte la
signatura de la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Caixa de
Catalunya, pel que es rescabala el dret de superfície donat a la Caixa de Catalunya i
a la seva fundació Viure i Conviure, del terreny destinat a l’equipament local d’ús
sanitari assistencial, per construir una residència assistida i centre de dia al Gornal.
Tant l’equipament com el lloc de construcció es va consensuar amb els veïns del
Gornal, perquè havia de cobrir unes necessitats existents avui dia a la ciutat.
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Tot i ser conscients que les dificultats econòmiques actuals, tant en el sector privat,
com en el públic, són grans, demanem la perseverança del govern per intentar
subscriure un nou conveni amb fundació i/o entitats sense ànim de lucre, a efectes de
construir i gestionar de nova planta, una residencia assistencial i centre de dia per a
la gent gran, al Gornal. És a dir, no llencin vostès la tovallola.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, m’han comentat que la moció que presentem Convergència, en aquest cas la que
jo ara defensaré de bonificar als nous emprenedors, que hi ha algun defecte o legal o
alguna cosa que no quadra. Jo, en tot cas, si és així, l’explicaré i la deixaria sobre la
taula, per a un proper Ple, i la corregiria.
La voluntat que perseguim és que actualment hi ha tot una sèrie de bonificacions pels
nous emprenedors, unes bonificacions de tarifes planes, unes bonificacions per
majors de 30 anys, per menors, per gent que tingui minusvalies, per familiars
col·laboradors, i del que es tractaria és que una vegada aplicades aquestes, o sigui,
aplicades i restades de la quota a pagar, aquestes bonificacions estatals, que
l’Ajuntament d’alguna manera pogués bonificar o subvencionar un import màxim de
800 euros en un període d’un any, o si la quantitat és menor, vull dir, és superior, que
paressin abans de l’any. És a dir, si no hi ha cap tipus de bonificació, pesem que la
quota mínima està en uns 261 euros, doncs això serien tres mesos i escaig, i en tot
cas un topall d’un any.
Per això comentava que si hi ha algun redactat que vulnera la legalitat o que no
queda clar, en tot cas nosaltres estaríem disposats, doncs a deixar-la sobre la taula
per modificar aquest redactat, per presentar-la en un proper Ple. Però en tot cas,
també m’agradaria que m’aclarissin una mica quin és aquest punt no prou legal o que
no quedi clar, perquè jo pugui saber una mica.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies per les presentacions, i ara el Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies. Si he entès bé, ha quedat sobre la taula.
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SR. MONRÓS
Sí, però el que passa és que m’agradaria que també m’expliquessin on està aquest
punt.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, jo no li explicaré, però si ha quedat sobre la taula, doncs res. Sobre la moció
número 26, bé sobre la dels papers de Salamanca votarem en contra. I sobre la
moció de promoure la residència al Gornal, bé, després de vuit mocions, doncs ja
tocava que hi hagués alguna moció de tema municipal, la votarem favorablement.

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

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín, en nom d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa pel posicionament de les tres mocions de Convergència i Unió. Respecte
al retorn íntegre dels papers de Salamanca, no es el primer cop que ve aquest debat
al Ple, sempre ens hem posicionat a favor, fins i tot hem presentat nosaltres també
mocions, estem absolutament d’acord amb les tres propostes que vostès fan d’acord
i, per tant, votarem favorablement, amb les dues mans, aquesta moció.
Respecte a les altres, crec que, a veure, el mateix cinisme que abans li retrèiem al
Partit Popular respecte a les rebaixes fiscals que volia aplicar a Catalunya, a més a
més que ens ofega econòmicament, a més a més, vol que no ingressem prous
impostos a Catalunya, jo crec que ara se li pot aplicar perfectament a vostès, en les
dues mocions, que no em queda clar si l’altre queda sobre la taula o no.
Respecte de la primera, vostès pretenen que qualsevol altre fundació faci aquesta
residència, no diuen en cap cas que sigui la Generalitat qui ho impulsi i, a més que és
la institució competent, a més és la institució que nega nous concerts de places en
aquests moments a Catalunya i, per tant, a quina fundació podem anar a buscar,
quan l’administració competent en concertar aquestes places, no està concertant
places, no trobarem a ningú. Per què, doncs perquè l’administració competent no
està per la tasca de crear noves places. Per tant, en aquest sentit és una moció que
vostès mateixos la desqualifiquen, perquè evidentment són vostès mateixos els
responsables que no hi hagi gent, per això Caixa Catalunya es va desmarcar
d’aquesta operació, no hi ha gent que vulgui concertar places.
La segona de les mocions, més enllà dels dubtes de la legalitat dels acords
d’aquestes mocions, que vostès mateixos ja expressen, creiem que el partit que
gestiona una administració que ens està acostumant a pagar els deutes amb els
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diners dels altres, vostès estan pagant els seus deutes amb els diners de la Diputació
de Barcelona, amb els diners d’altres ajuntaments, per tant, fins i tot estan proposant
que diners d’inversió com el PUOSC, doncs paguin els deutes que vostès tenen a les
administracions locals. Per tant, aquesta administració que fa això, li està demanant a
l’administració a la que li deu 15 milions que, a més a més, faci una despesa i financi
una nova competència i que financi, subvencioni, els autònoms.
Per tant, jo crec que aquestes dues mocions tenen exactament el mateix cinisme que
abans li retrèiem al Partit Popular, vostès demanen a les administracions que li estan
negant els diners, que facin noves inversions i, a més a més, estan proposant que
fundacions s’embarquin en projectes de construcció de nous equipaments, quan
saben vostès perfectament que no els hi concertaran les places.

Essent les 20.05 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, ens abstenim a la primera moció i votem a favor de la segona.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup socialista, Sr. Belver, si vol, el Sr. Monrós demanava si
podem...

SR. BELVER
L’ha deixat sobre la taula.

SRA. ALCALDESSA
Sí, però demanava quin eren els dubtes jurídics que hi havia respecte al tema.

SR. BELVER
A veure, el que es plantejava, això ho hem parlat a la Junta de Portaveus, és una
moció en la que tal i com està plantejada com a bonificacions, diguéssim, és
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materialment impossible, ja que estem parlant de bonificar coses que no depenen de
l’Ajuntament, el que parlàvem, en qualsevol cas, és que això si s’hagués de fer tal i
com vostès plantegen, s’hauria de fer per la via de subvencions, amb la qual cosa
seria una convocatòria de base, perquè el que estaries és subvencionant a persones,
en aquest cas individualment, amb una sèrie de requisits, s’hauria de complir un
termini, i hauríem de veure cóm fer-ho, perquè a més a més d’aprovar-ho en aquest
moment, per una banda no pot anar per la via de la bonificació, perquè no és cap
pagament que es faci en aquesta administració i, a més a més, en aquest exercici,
evidentment, no està contemplada aquesta possibilitat de subvencionar aquestes
operacions.
Per tant, el que hem parlat a la Junta de Portaveus és, entenent quina és la voluntat
final, deixem-la sobre la taula, mirem, des d’aquí fins el Ple de setembre, de veure si
ens posem d’acord en cóm fer-ho, canviar la redacció de cara a què sigui viable,
diguéssim, l’objectiu final que no és un altre que intentar incentivar la implantació de
noves ocupacions a partir d’aturats, a la ciutat. Llavors, per aquí estava el sentit.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, respecte a la possible construcció d’una residència al barri del Gornal, per una
entitat de la iniciativa social, miri, dir-los que no, no perquè no compartim que són
necessàries més places de residència assistida i de centre de dia, sinó perquè no
compartim el procediment. A veure, hores d’ara, perquè qualsevol entitat de la
iniciativa social donés el pas a fer una residència assistida, hauria de ser molt
agosarat o cregui’m que un suïcida. Per què, perquè des de la Generalitat de
Catalunya s’estan desconcertant places que ja estaven concertades, perquè cada
vegada que es queda buida una plaça de residència assistida, difícilment s’ocupa
amb una altre persona de les que estava a les llistes d’espera.
Si això a l’administració pública li costa, imagini’s vostè el que li pot costa a una
entitat de la iniciativa social sense ànim de lucre, que la Generalitat de Catalunya li
concerti les places i que estem els de segon grau a uns 1.600 euros aproximadament
i a uns 1.800 els de tercer grau. Jo no crec que hi hagi moltes famílies a l'Hospitalet
que es puguin fer càrrec d’una quantitat com aquesta i estic al llindar dels preus que
són més assequibles. Jo crec que és pràcticament impossible hores d’ara que cap
fundació, que cap entitat de la iniciativa social, si no hi ha concert de places i de
moment no n’hi ha, hi ha precisament desconcertació, pugui abordar una fita
d’aquestes característiques.
L’altre dia, concretament, parlant amb la Sra. C.F., va dir clar i ras que no es
concertarien noves places a Catalunya, i la Sra. M. ens va dir d’una manera molt
clara i meridiana també, que afortunadament tornaríem a tenir les prestacions
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econòmiques vinculades a residència, que fa un any que les assumim els
ajuntaments, això sí, amb molta menys quantitat. A veure, per tant, el que no podem
és exigir a algú que tingui molta vocació i moltes ganes de col·laborar amb el territori i
ser socialment útil, el que l’administració no és capaç de fer, no trobarem a ningú que
es vulgui suïcidar.
Per tant, jo diria que el contingut sí, la forma és que és pràcticament impossible.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Sí, votarem favorablement a la moció que parla del retorn dels dits papers de
Salamanca, requisats durant la dictadura franquista, és un clàssic ja d’aquest Ple,
després de molts anys des que aquest tema està posat sobre la taula, des que, com
molt ben deia la Sra. Meritxell Borràs, s’havia ja acordat, hi ha una Llei que ho
empara, nou anys d’aquesta Llei ja, crec recordar, del 2005, i seguim sense que
aquests papers es retornin a on han de tornar, que és on hi eren abans de la
dictadura i afectant, doncs a documentació d’administracions, del govern de la
Generalitat, dels ajuntaments. Fa poc, dos Plens, nosaltres vam plantejar la moció
per demanar i per sumar-nos a la reivindicació que retornessin la documentació
municipal de diferents municipis catalans i malauradament seguim sense obtenir
resultats en aquest sentit.
Estem parlant de temes d’una gran sensibilitat social, cultural, històrica, política, i jo
realment m’esperava tenir alguna argumentació per part dels representants del Partit
Popular, que ara en aquests moments s’ha anat, perquè dic, home, a veure que els hi
diuen els representants del Partit Popular local, suposo, perquè aquesta és la típica
moció que preguntes, bé, i què diem, i no, voten que no i ja està, quan hi ha una Llei,
quan estem en uns moments d’un gran, diríem, malestar i d’una gran desafecció de
Catalunya respecte al conjunt de l’Estat, i la resposta és no, perquè no i ja està.
Realment em sembla que així el que afegim, encara més, és aquest malestar, i coses
que jo crec que en moments en què cal demostrar l’alçada de mires política i que no
hem de fer política de baix nivell en qüestions que, com deia, afecten a sensibilitats,
afecten, diríem, però sensibilitats també personals, de famílies, de documentació de
familiars que els van matar als seus avis a la dictadura, etc, doncs no hi hagi la més
mínima sensibilitat. I, per tant, com a ciutadà, dius, no i ja està, ens quedem amb el
no, perquè no, i em sembla realment molt lamentable.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, passaríem... si volen afegir alguna cosa els representants de
Convergència.
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SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. En nom de Convergència i Unió agrair els vots favorables
respecte als papers de Salamanca, lamentar que el Partit Popular no hi hagi pogut
votar a favor i que a sobre no ens hagi pogut donar alguna argument, perquè
entenguem el seu posicionament.
Lamentar també que, escolti’m, per part dels representants de Plataforma per
Catalunya votin a favor de un tema com és en el seu moment, doncs que el govern
de Catalunya rebaixi el tema fiscal, aquí no han dit res si afectava o no als ciutadans
de l'Hospitalet, ara els papers que són de l'Hospitalet, vostès això tampoc sembla que
els entusiasma. Vostès tenen una política anti tot el que fa olor d’una certa catalanitat,
que s’ho han de fer mirar.
Dit això, escoltin, un parell de coses, em sap greu Sr. Lluís Esteve que vostè hagi
citat com una mala cosa, els acords que entre la Diputació de Barcelona, governada
per Convergència i Unió, i el govern de Catalunya hi hagi col·laboracions, això
s’hauria de veure com un fet positiu, vostè ho ha citat com un element negatiu, i vostè
l’altre dia estava signant amb la Diputació de Barcelona, que la Diputació de
Barcelona restauri un edifici d’aquesta ciutat, que pot fer-ho, evidentment, però també
podria ser que ho fes el propi municipi.
Per tant, quan es tracta davant de l’ofec econòmic que pateix la Generalitat de
Catalunya i la gran dificultat que té a fer front aquells temes que voldríem fer-hi front,
home, jo crec que, com a mínim, s’aplaudeixi que hagin disminuït tot el que eren
factures i coses de protocol de la Diputació, per poder fer polítiques socials, això sí
que és interessant, perquè no ho expliquen això vostès, que allà on hi havia molts
diners, la Diputació de Barcelona ara aquests diners s’estan utilitzant per fer
polítiques en matèria social, això no ho expliquen, perquè clar, allà governaven
vostès i aquells diners no es dedicaven a totes aquestes coses, doncs home,
escolti’m, és un element per aplaudir i no per criticar. Per tant, home, Sr. Lluís Esteve,
sigui prudent quan parla d’aquestes coses, perquè com a mínim hauria de ser
conscient de quin paper han fet vostès aquí també.
Respecte a una altra cosa que han citat, vostès ens diuen el tema de les places,
certament no s’estan obrint de noves o pagant de noves, podríem dir, davant de la
dificultat que hi ha, però escolti’m, el tema aquest que es plantejava d’aquesta
residència de gent gran que es va concertar per fer-la amb Caixa de Catalunya, era a
l’any 2007, a l’any 2007 això no hi era, i vostès han deixat que passi fins al 2014
perquè la Caixa de Catalunya, els poderosos en el seu moment que no tenien
dificultats, passessin tot aquest temps sense fer una residència de gent gran, vostès
mirant cap a una altra banda i ara en moments de dificultats de la Caixa de
Catalunya, van deixar que passés.
Per tant, home, també un punt de prudència a l’hora de fer certes afirmacions, perquè
aquí a l’hora de poder fer certes coses, doncs vostès van mirar cap a una altra banda,
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i ara ens diuen, home, ara és impossible trobar-ne una altra, però quan hi havia
partners que podien fer-ho, entre ells la Caixa Catalunya, vostès, malgrat hi havia un
conveni, van deixar que no es dugués a terme. Ara expliqui’ns els problemes actuals,
però en aquell moment que no n’hi havia, per què van mirar cap a una altra banda,
segurament era més còmode.

Essent les 20.15 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Alberto Sánchez López, regidor
del grup municipal de Plataforma per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, la veritat és que no pensàvem entrar en un debat amb vostès, home, només
faltava que no poguéssim votar el que volguéssim, nosaltres podem tenir una
concepció sobre un arxiu únic o sobre el que podem considerar nosaltres, i vostè
sense agafar-se a res ha dit, bé, vostès tenen un odi a tot el que sembla catalanitat,
no, no, miri, per nosaltres la catalanitat es defensa dintre de la hispanitat, el que
passa és que el que no ens agrada és l’independentisme que vostès defensen, o
sigui, el que no li consenteixo és dir que nosaltres odiem tot el que sigui catalanitat
com vostè diu, perquè ha estat un atac gratuït.
Miri, jo no entraré i és que no li he entrat a més en la moció que han fet sobre..., bé,
la segona moció, amb la demagògia que han fet vostès amb el tema de les ajudes
socials o que acaba de fer vostè ara, o sigui, ens hem estalviat d’això, perquè
consideràvem que era una moció adequada, però bé, a vostès realment el que no els
hi agrada és que els hi diguin o els hi votin en contra, entren en un atac furibund i a
més amb uns arguments realment..., sobretot amb el segon que ha donat, que és
molt demagògic i molt hipòcrita a més.
A més vostè diu, els arxius, els papers de l’arxiu són un tema que afecta als
ciutadans, sí, sí, però clar, que vostè m’hagi comparat com ens estan ofegant amb el
tema dels impostos, que ens estan ofegant a tots els catalans, amb uns papers que
realment no afecten a tanta gent, òbviament com els impostos, doncs la veritat és que
és molt lamentable. Vostès l’argumentari que han fet és que per nosaltres es pot fer
precisament o perfectament a l’inrevés, perquè clar, realment és que el que fan
vostès és que no hi ha qui ho entengui, o sigui... s’ha acabat el temps.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, sí, Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sra. Meritxell Borràs, la Diputació és una administració local,
que gestiona fons locals que està formada per regidors electes, que el seu objecte és
donar suport a les administracions locals, als municipis, el seu objecte no és pagar el
deute d’altres administracions, i la diferència, gran diferència, que avui he criticat i
l’altre dia vaig donar la meva alegria i el meu suport a la Diputació, per l’escola de
segona oportunitat, són dos gestions absolutament diferents. Vostès, des de la
Diputació de Barcelona, el milió d’euros que ens deuen de bressols municipals, com a
Generalitat, ens el pagaran de fons de la Diputació de Barcelona, a través del
PUOSC, a través d’inversions, i ho detrauran, lògicament, aquest milió d’euros el
deixarem de rebre d’altres coses que ja rebíem com Ajuntament de l'Hospitalet.
En canvi, el que vam signar l’altre dia, l’escola de segona oportunitat, és precisament
l’objecte de la Diputació de Barcelona, donar suport a la restauració d’un patrimoni
local, que és competència de l’Ajuntament i que la Diputació ens ajuda a restaurar, la
Diputació quan ens paga aquest mig milió d’euros per a l’escola de segona
oportunitat, està exercint les seves competències, quan la Diputació de Barcelona
ens paga el deute de la Generalitat, no està exercint les seves competències, està
fent de banc de la Generalitat de Catalunya, per rentar-li la cara a la Generalitat de
Catalunya. I nosaltres volem que cada administració pagui el que té les competències
de pagar, qui té les competències de 0-3 és la Generalitat de Catalunya i és qui ens
ha de pagar les bressols.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Miri Sra. Borràs...

SRA. ALCALDESSA
Un moment, un moment, no sé si el Sr. del Río volia dir alguna cosa, no, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies. Sra. Borràs, jo avui i especialment avui volia i crec que hem portat tot el dia
una cosa molt tranquil·la, un debat molt serè, però sembla que a vostè li sàpiga greu i
que ens busqui, home, ara li explicava el Sr. Esteve d’una manera molt gràfica,
escolti, la Diputació és una administració local i vostè, encara que vagi fent que no, el
que va avançant del que paga de la Generalitat i ens paguen als ajuntaments, ho
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detreu del PUOSC, però no perquè ho digui jo, en reunions amb la Sra. Conesa,
Alcaldessa de Sant Cugat, ens explicava cóm aquests avançaments que està fent de
la Generalitat, aquesta tresoreria que està posant en marxa la Diputació, per fer els
pagaments de la Generalitat, que són competència de la Generalitat, ho detreu del
PUOSC.
Per tant, ho està detraient d’altres despeses, d’altres ajudes que la Diputació podria
fer als ajuntaments, que és el seu tarannà, que és la seva competència, que és la
seva funció, per tant, el que està fent la Diputació és fer de Generalitat davant de la
Generalitat, a interès zero. En aquest cas de forma voluntària, perquè la resta els
ajuntaments estem fent de bancs de la Generalitat involuntàriament, perquè ni ens ho
han preguntat, i el deute que ens genera l’hem d’assumir nosaltres com ajuntament i,
per tant, els ciutadans de cada ciutat i poble, d’allò que no paga. Per tant, la
Generalitat té el finançament extern que té i el del conjunt de ciutadans amb allò que
no paga als ajuntaments.
I respecte del que plantejava de la residència, escolti, aquí hi havia una entitat social
que estava disposada a tirar-ho endavant, en el moment en el que ella diu que no,
nosaltres diem, escolti, doncs si no està disposada a tirar-ho endavant, deixem-ho
córrer, no mantinguem un conveni, i com li explicava la Sra. Fernández, el problema
és que ningú la tirarà endavant, perquè aquestes entitats també el que es jugaven, el
que posaven sobre la taula, era el finançament de la Generalitat i ara aquest no
existeix.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Un parell de coses, accepten i ho han fet al llarg del Ple,
també ara, la dificultat econòmica que té el govern de Catalunya, dificultat econòmica,
sí, sí, fan així, però sap què, la vam heretar de la seva mala gestió i, per tant, aquest
és un tema, doncs que com a mínim un punt de prudència. Sí, no, no, escolti’m, els
números són els números i, per tant, aquesta és una situació real, que entra allò que
hem heretat i aquells que ens volen ofegar econòmicament, la situació és la que és. I
seguim sense entendre cóm la col·laboració entre les administracions per fer front a
les necessitats dels ciutadans, vostès ens les volen disfressar de negatives, quan són
en una banda o en una altra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem acabat amb les mocions de Convergència i Unió, passaríem a les
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 26, 27 i 28; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 26.- DEMANANT
SALAMANCA”.

EL

RETORN

ÍNTEGRE

DELS

“PAPERS

DE

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
del representant d’ICV-EUiA, Srs/es Esteve; amb 5 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 1 vot en
contra 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 26 d’abril del 1938 els militars colpistes falangistes creaven la ‘Delegación
del Estado para la Recuperación de Documentos’, encarregada de requisar tota la
documentació d’organismes republicans, partits, sindicats, “desafectos al Movimiento
nacional y que sean susceptibles de suministrar al Estado información referente a la
actuación de sus enemigos”.
Atès que aquesta documentació va ser dipositada al Archivo de la Guerra Civil
Española de Salamanca, traslladats des de Catalunya després de l’entrada de les
tropes feixistes a Catalunya i l’inici de la dictadura franquista. Aquesta documentació
va servir en molts casos per condemnar a mort a milers de persones.
Atès que l’any 1989, el govern presidit per Felipe González va denegar la petició que
va presentar el Govern de la Generalitat de Catalunya presidida per Jordi Pujol.
Atès que l’any 2001 es va formar la plataforma cívica Comissió de la Dignitat que va
començar la campanya a favor de la devolució a Catalunya dels papers incautats pels
militars colpistes.
Atès que el maig del 2005, després d’anys de justa reivindicació i lluita, encapçalada
per la Generalitat de Catalunya, partits polítics catalans i diverses entitats cíviques i
culturals de Catalunya, es va aprovar al Congrés dels Diputats una llei que permetria
la devolució dels papers de la Generalitat i de particulars, però no dels ajuntaments.
Atès que a principis d’agost de l’any 2008, amb dos anys de retard, van arribar set
caixes de documentació espoliada propietat de la Generalitat. Els set lligalls, ja
digitalitzats, contenien documentació relativa a les activitats de la Generalitat i
constaven a l'inventari que es va fer el 1982. I al 23 de desembre, d’aquell mateix
any, van arribar a l'Arxiu Nacional de Catalunya una primera remesa dels primers
papers de ciutadans catalans que encara restaven confiscats a Salamanca.
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Vist que la Junta de Castilla y León va recórrer la devolució dels Papers de
Salamanca davant del Tribunal Constitucional, però aquest va dictaminar a favor del
trasllat el dia 31 de gener de 2013.
Vist que encara a dia d’avui, els documents referents a ciutadans i entitats catalanes,
al contrari del que ha passat en altres que han pogut aconseguir-ho, continuen
custodiats a Salamanca molt lluny dels seus legítims propietaris.
Donat que ens trobem amb ‘l'enèsim' incompliment del govern espanyol quant al
retorn dels documents requisats el 1938 i 1939 durant l'ocupació de Catalunya per
l'exèrcit franquista. Cal recordar que l'actual ministre de Cultura espanyol, José
Ignacio Wert, va dir a principis del 2012 que completaria el retorn de la documentació
abans de mig any. Passat aquest temps del nou incompliment de la llei de retorn,
aprovada el 2005 pel govern de Zapatero, i dels tractats internacionals, signats per
l'estat espanyol, de restitució de patrimoni artístic i documental requisat durant
conflictes bèl·lics.
Per tot l’ anteriorment exposat el Grup Polític de Convergència i Unió , proposa a
l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords :
PRIMER.- Sol·licitar a l’Administració General de l’Estat el retorn de tots els
documents robats a l’Hospitalet de Llobregat dipositats encara a l’arxiu de
Salamanca, permetent la microfilmació dels mateixos si això es creu convenient però
reclamant el dipòsit i titularitat d’aquest documents.
SEGON.- Reclamar que es completi la transferència de la documentació catalana que
encara resta al Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca.
TERCER.- Manifestar l’alt valor simbòlic, cultural i polític d’aquest procés de retorn de
la documentació espoliada entre febrer i juny de 1939 en plena vigència de la
legislació catalana, abans que aquesta fos derogada el setembre d'aquell any.
QUART.- Donar trasllat del present acord a la Conselleria de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, als diferents grups polítics del Parlament de Catalunya, així com al
ministeri de Cultura del Govern de l’Estat i els diferents grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats i al Senat, a la Comissió per a la Dignitat i a l’Associació
d’Arxivers de Catalunya. A entitats de la ciutat i a diferents associacions de municipis
de Catalunya.

MOCIÓ 27.- PER PROMOURE LA CONSTRUCCIÓ DE LA RESIDENCIA
ASSISTIDA I CENTRE DE DIA AL BARRI DEL GORNAL. Ha estat rebutjada amb
13 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i
del representant d’ICV-EUiA, Srs/es Esteve; i amb 10 vots a favor dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
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Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez;
assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 28.- PER DEMANAR QUE ES SUBVENCIONIN DURANT UN PERÍODE
DE 12 MESOS LES QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL ALS NOUS AUTÒNOMS
QUE INICIIN UNA ACTIVITAT A LA CIUTAT AMB UN MÀXIM DE 800 EUROS.
(ES VA DEIXAR SOBRE LA TAULA)

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal d'Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, números 29 I 30, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Per a la seva presentació, Sr. Esteve i Sr. Salmerón.

SR. ESTEVE
Sí, començaré jo amb la moció dels afectats en espera de nous tractaments i el
company Salmerón farà la de la repressió penal del dret de vaga.
Respecte a la primera de les mocions, com saben estem vivint uns moments en que
la medicina està donant un salt qualitatiu, la nostra ciutat és un exemple clar dels
avenços tecnològics i avenços en investigació biomèdica.
Hi ha un exemple claríssim que és el cas de l’hepatitis C, que s’han descobert uns
antivirals, que asseguren un tractament més efectiu, en menys temps i menys efectes
secundaris. Aquests potents fàrmacs com el sofosbuvir, aconsegueixen desterrar els
efectes secundaris del tractament clàssic, com són baixada de plaquetes, el risc
d'infecció i de descompensació, entre altres, amb una eficàcia molt alta.
Un altre exemple podria ser el de la fibrosi quística, que també ha avançat molt la
seva investigació, hi ha medicaments que en aquests moments ja signifiquen, no
només tractat els símptomes, que és el que es podia fer fins ara, sinó tractar per
primera vegada el defecte bàsic d’una malaltia que és incurable i és progressiva.
Per tant, en el cas de la fibrosi quística des de fa dos anys hi ha un fàrmac que
aconsegueix millorar la funció respiratòria i de la qualitat de vida i han trigat dos anys
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en poder-li donar el vistiplau a la comercialització d’aquest medicament que estava ja
absolutament testat en els pacients.
De fet, ha arribat aquesta autorització de venda just quan la moció ja estava en camí,
per això veuran que a la moció posa que encara no es podien tractar aquests dos
pacients d’aquesta malaltia, però just ha arribat en aquests moments l’autorització de
la venda d’aquests medicaments, dos anys més tard del que es podia haver fet.
Per tant, posem també de relleu a la moció, la investigació feta a casa nostra, la Dra.
Teresa Casals, a l’Idibell, també ha fet un treball ingent per aconseguir aquest
avenços en una malaltia concreta, com és el de la fibrosi quística.
Però en aquesta moció el que volem fer palès és la lentitud de les administracions en
autoritzar la distribució dels nous fàrmacs que ja poden sortir al mercat, per millorar la
qualitat de vida dels malalts. En el cas del nou fàrmac per a la fibrosi quística, va ser,
com deia, aprovat ara fa dos anys, i tot just en el transcurs d’aquesta setmana
s’acaba d’aprovar la seva possible comercialització.
Per tant, estem parlant de vides humanes, de qualitat de vida quotidiana, a la que tots
tenim dret, sabem que a vegades la salut, la medicina, doncs costa molts diners, però
evidentment costa molt més després comparadament el tractament, quan aquestes
malalties, doncs empitjoren.
Per això, com a grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa, proposem quatre acords per aprovació d’aquest Ple:
Primer, reconèixer la tasca dels metges i investigadors.
Segon, manifestar el suport de l’Ajuntament als afectats que estan a la espera
d’assolir una medicació ja aprovada.
Tercer, reclamar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que agilitzi al
màxim els tràmits administratius i les negociacions amb els laboratoris
comercialitzadors.
I quart, reclamar a les diferents administracions, la màxima coordinació, i que la
descoordinació no sigui entrebanc en la millora de la qualitat de vida dels malalts.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, en aquesta moció ens fem ressò d’una situació que
estem vivint i que, a més a més, aquests dies ha tingut un ressò mediàtic important
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amb l’empresonament, per primera vegada des del franquisme, d’un sindicalista per
la seva participació en un piquet de l’última vaga general. I és per això que ens fem
ressò d’aquesta situació, pensem que això no és casual, s’insereix en un procés que
estem vivint de retrocés de llibertats i de drets constitucionals, des de l’arribada al
poder del Partit Popular. Un procés de contrareforma democràtica molt seriosa que
també té com a objectiu la persecució i la repressió penal del dret de vaga i
manifestació, com estem vivint i com estem veient en els últims dies.
És per aquest motiu, perquè ja són moltes les informacions i moltes les dades que
ens parlen d’això i que ens fan pensar en una estratègia del govern i de l’Estat en
definitiva, amb la persecució, que té per objectiu la persecució del dret de vaga i la
criminalització de la classe treballadora i dels seus drets, com fan els fets que fins ara
es venien imposant sancions o multes, amb una condemna de treballs socials, però la
fiscalia cada vegada més recorre a aquesta sentència del Jutjat d’Instrucció per
demanar la pena màxima, amb la finalitat de crear un efecte dissuasori en la
participació en una vaga, el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa, demanem al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer, reclamar que es posi fi a aquesta ofensiva penal contra el dret de vaga, així
com a la criminalització dels sindicats i els treballadors i treballadores que participen
en les vagues i, de manera singular, la intervenció dels poders públics contra la
llibertat sindical.
Segon, reclamar al Consell General del Poder Judicial que garanteixi el ple exercici
dels drets constitucionals, com el dret de vaga dels treballadors i treballadores, en
tota la seva extensió.
Tercer, demanar al Govern Central que exerceixi la seva potestat i indulti els 265
sindicalistes processats per participar en diverses convocatòries de vaga, ja que és
un dret constitucional i no cap delicte.
Quart, instar al Govern de l’Estat, a emprendre les reformes legals necessàries per
evitar la repressió penal desproporcionada de determinades accions relacionades
amb la convocatòria, organització i extensió de vagues, excloent les penes de presó
contra els que organitzen o participen en una vaga pacífica.
I, per últim, donar trasllat d’aquests acords als grups polítics de l’Ajuntament, a les
forces polítiques catalanes amb representació parlamentària, al Govern Espanyol, al
Congres i Senat espanyols, al Consell General del Poder Judicial al Fiscal General i
als sindicats CCOO, UGT i la USO. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, pel posicionament, primer el Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, sobre la moción número 29 la votaremos
favorablemente, la moción de apoyo a los afectados por nuevos tratamientos. Y la
moción número 30 la votaremos en contra y explicaremos por qué la votamos en
contra. Obviamente, porque lo que pone en algunos puntos es mentira, es mentira, o
sea, no hay 265 sindicalistas procesados por participar en las “vagues”, eso no es
verdad, o sea, el derecho de “vaga” está y existe, y no se detiene a todo el mundo
que participa en una “vaga”, y tampoco se detiene a todo el mundo que hace un
piquete y encima usted lo sabe bien que no se detiene a todo el mundo que participa
en un piquete. Digo yo que se habrá detenido o que se le imputará a aquella gente
que sea sospechosa de cometer un delito, no por participar en una “vaga”, es que
eso es mentira, o sea, están vendiendo una cosa que no es.
Y entonces, claro, tampoco nos sorprende viniendo de ustedes, porque tampoco es la
primera vez que traen al Pleno o que apoyan o que han querido traer al Pleno, a
gente que supuestamente ha cometido actos violentos, pero claro, es que participar
en una “vaga”, hay muchas maneras de participar en las “vagues”, cada uno tiene
que ser libre, primero ya de hacer “vaga” o de no hacerla, y eso hay mucha gente
además que no lo entiende. Porque claro, ustedes se quieren solidarizar con unos
detenidos encima que sus cargos no son hacer “vaga”, tienen cargos por coacciones,
tienen cargos por amenazas, tienen cargos por destrozos, tienen cargos por muchas
cosas, esos son los cargos que tienen, si luego se demuestra que no son
responsables de eso, pues digo yo que el juez los absolverá.
Entonces, solidarizarse con esta gente, pues bueno, la verdad es que nos sorprende,
quizás viniendo de ustedes no nos sorprende tanto, pero claro, es que entonces
estamos justificando que todo el mundo pueda hacer lo que quiera con la excusa de
la “vaga”. Oiga, también nos podemos solidarizar o nunca les he visto solidarizarse
con aquella gente que no puede trabajar el día que quiere trabajar, porque le viene
un piquete y el concepto informativo me parece que aquí todos somos mayorcitos y
ya sabemos cómo funciona, en el fondo es un chantaje moral que se les está
haciendo, sobretodo, además sobre todo al pequeño comercio, al que tiene que
levantar la persiana cada día para llevar el dinero que gana y más en estos días, el
poco dinero que se gana del pequeño comercio que es al que hay que defender, a
ese le viene un piquete, aquí en Hospitalet hay piquetes y ese tiene que cerrar o tiene
que hacer al menos la apariencia de cerrar y luego subir la persiana.
Y oiga, nos traen una moción que lo que defiende, repetimos, no es al que hace la
“vaga” libremente, porque yo puedo hacer una “vaga” y quedarme en mi casa o hacer
una “vaga” e ir una manifestación, pero es que esa gente no está imputada por hacer
“vagues”, es que lo que ponen es que es directamente mentira, a esa gente se les
imputan unos delitos y entonces tiene que haber un juez que decida. Otra cosa es
que haya una Ley que ahora saque el Partido Popular, que podemos hablar si
restringe el derecho de “vaga”, si no, si la Ley de seguridad ciudadana es la más
adecuada o no, pero lo que no pueden hacer ustedes es mentir aquí y encima apoyar
a gente que encima no deja ejercer el derecho a los demás, o sea, yo puedo
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defender el derecho a hacer “vaga” y no dejo que otra persona tenga el derecho a
trabajar, eso es vergonzoso, es vergonzoso.
Y, bueno, encima ya no sólo es sindicalistas o no sindicalistas, en estas “vagues”
precisamente la mayoría de detenidos luego no son sindicalistas que van y se
manifiestan, la mayoría de detenidos en estas “vagues” y esto es a lo que ustedes
aluden, y es que lo hemos visto todos, son gente muchas veces que destroza media
ciudad, como pasó en la última “vaga” en Barcelona ¿a esta gente es a la que
tenemos que apoyar? Porque aquí están los 265, esta parte son de los 265.
Igualmente, y es que además usted ha puesto un caso concreto de una gente que se
puede considerar excesiva la condena, de esta gente que ha entrado presa, eso
puede ser excesivo, y eso lo puedo compartir, obviamente desconozco el tema
judicial cómo está o cómo no está, pero lo que no puede ser es que esta persona,
haya unos testigos que digan que han destrozado un bar, que han coaccionado a la
gente de allí, pues yo puedo considerar excesiva quizás, según los destrozos que
pueda haber hecho, pero oiga, lo que no podemos es indultar porque un día al año o
cada dos años o cada tres años, el día de la huelga general, entonces es el día del
libre albedrío, como la película que hay ahora que hay un día en el que se permite
todo, pues oiga, si indultamos a todo el mundo que comete un delito en la huelga
general, pues bueno, pues sería el día de la anarquía y entonces esto no puede ser.
Por tanto, obviamente no podemos apoyar esto, por todos los motivos que hemos
dicho.

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

SR. MONRÓS
Començaré jo contra la repressió penal del dret de vaga. És una moció que és molt
complexa, per un costat té un títol genèric i dintre de la moció parla de coses molt
concretes, jo crec que barregem coses i, des de la nostra posició, Convergència i
Unió ens abstindrem. Entenem i hem de posar l’accent en la necessitat de respectar
l’ordre públic i, per un altre costat, la idea que l’exercici dels drets d’uns no poden
limitar els drets d’uns altres i que, per tant, els drets de manifestació i vaga tenen
límits, alhora que defensem el caràcter essencials d’aquestes llibertats civils. Jo crec
que aquesta moció, vull dir, una cosa és el títol genèric, que sembla que totes les
vagues s’estiguin perseguint, i l’altre és que en els temes concrets que s’estan parlant
a la moció pugui haver hagut una persecució més enllà dels fets que hagin pogut ser
considerats més delictius o menys delictius. I per això ens abstenim, perquè no
acabem de veure l’equilibri entre una cosa i l’altre.

Essent les 20.35 hores, abandona la sessió el Sr. José Castro Borrallo, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, l’altre moció que fa referència a un tema també
rellevant i amb la necessitat de donar resposta a les persones, aquest entenem que
és un àmbit en el qual creiem que hauríem de mirar de sumar-hi esforços. I és
evident que, com vostès deien, en la recerca bàsica i en la tasca dels professionals i
centres que es dediquen a la investigació clínica, doncs és indiscutible la bona feina
que s’ha fet, també creiem que és fruit del nostre model sanitari i que, per tant, aquí hi
ha una bona resposta, podríem dir, de professionals de tot àmbit treballant en
aquesta matèria.
Ens preocupa i ens ocupa poder oferir solucions guaridores a tots els pacients que ho
requereixen i ara concretament en el que vostès demanen, en el cas de l’hepatitis C i
la fibrosi quística. Catalunya, de fet, ha anat incorporant tota la innovació rellevant
que s’ha fet en aquesta o en d’altres matèries, i cal també tenir present que, doncs hi
ha certs tipus de fàrmacs els quals es donen via amb un nom que a nosaltres no ens
agrada, que és el nom..., ara no em surt, ja els hi diré si em ve al cap, el qual és allò,
doncs bé, un cas desesperat i per poder donar resposta com si ben bé no pogués ser
guaridor, que no és el cas.
En aquest sentit, nosaltres creiem que en aquest tema hem de ser molt sensibles,
que hauríem de fugir de la confrontació política i exigir al govern de l’Estat, que quan
aprovi nous tractaments, que en ocasions ho fa, ho faci amb la corresponent dotació
pressupostària, perquè si no ens trobem com ens trobem, amb el que dèiem que,
doncs aprova un nou medicament, no fa una dotació pressupostària, per tant, delega i
carrega la responsabilitat de les comunitats autònomes, doncs el que és l’entomar
aquest cost, un cost important en el qual quan nosaltres no som qui directament
rebem els recursos, aquest és un tema que s’hauria de vigilar i, per tant, atendre
d’una altra manera.
Estrictament nosaltres no faríem la moció literalment com l’han fet vostès, però
votarem a favor entenent el que és aquesta voluntat de trobar acords en temes que
afecten a molta gent del país i que, per tant, en aquest sentit i entenent que també en
les grans línies del que nosaltres hem manifestat, segur que estan d’acord, doncs hi
donem suport. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción de apoyo a los afectados en espera
de nuevos tratamientos, todo medicamento que se comercializa en el mercado
europeo, y usted tiene que saberlo, precisa de la autorización de la Unión Europea, a
través de lo que se llama el Comité de Medicamentos de Uso Humano, que a su vez
depende de la Agencia Europea de Medicamentos, supongo que usted esto lo sabe
sobradamente. Por tanto, a quien compete la agilización de los trámites de
autorización no es tanto el Ministerio de Sanidad, como la Agencia Europea de
Medicamentos, y hasta que el Comité indicado no lo autoriza, no se puede
comercializar ninguno de estos medicamentos en ningún país de la Unión Europea.
Hecha esta puntualización, desde luego nosotros vamos a votar a favor de la moción.

Essent les 20.40 hores, abandona la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup municipal del Partit Popular.

Y respecto a la moción del derecho a la “vaga”, como usted también bien sabe, el
derecho de manifestación en España está garantizado en la Constitución y en la Ley
orgánica de derecho de reunión de 1983, que seguramente usted conoce
estupendamente bien. En España el derecho de manifestación no requiere de
autorización previa, simplemente una comunicación a las delegaciones del Gobierno,
que pueden prohibir, eso sí, esas manifestaciones en casos excepcionales y tasados
en la Ley, o condicionar su desarrollo como la hora o el itinerario, para proteger
derechos fundamentales.
Dicho esto, la seguridad ciudadana es un requisito que es indispensable para el
ejercicio de derechos y libertades democráticas, supongo que usted también está de
acuerdo en ello, sin seguridad no hay libertad, seguramente lo compartimos, con
violencia no hay libre ejercicio de derechos, también seguramente aquí estamos de la
mano, por tanto, los gobiernos deben garantizar los derechos y libertades de todos
los ciudadanos, y en este caso concreto, pues de los que quieran ejercer su
democrático derecho a la “vaga”, como el de aquellas personas que quieren ejercer
su democrático derecho a no hacer “vaga”.
Lo que nunca se puede permitir son las acciones violentas, agresivas y coactivas que
se pueden producir con ocasión del derecho de manifestación, como la obligación de
cerrar negocios bajo la amenaza de causar daños en caso de no hacerlo, o que
afecten a la seguridad ciudadana, como la invasión de pistas de un aeropuerto o de
una central nuclear, la quema de contenedores o vehículos, por ejemplo, o cuando se
haya generado un riesgo para las personas o un perjuicio en su funcionamiento, tal y
como recoge la legislación que usted conoce sobradamente.
Nuestro ordenamiento jurídico protege expresamente el derecho a manifestarse, a la
vez que insiste en la necesidad de impedir que se perturbe la seguridad ciudadana,
por tanto, desde el Partido Popular cumplimos y hacemos cumplir la Ley, derecho de
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“vaga” sí, pero derecho a imponer, a través de la coacción o la amenaza, ese
derecho a otra persona que no quiere ejercerlo, entonces no, porque entonces ya no
es un derecho, es un delito, y nuestra obligación es defender a la víctima y actuar
contra el delincuente, por eso votamos en contra de la moción.

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

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. La moció número 29 de suport als afectats en espera de
nous tractaments, la votarem favorablement, per tots els arguments que plantejava el
Sr. Salmerón i alguns dels que altres grups han plantejat, creiem que aquesta és una
qüestió d’especial rellevància i que ens porta a aquell camp on qüestions realment
rellevants, però que, evidentment, acaben, lògicament, en mans de l’àmbit privat i
que, des del punt de vista econòmic, no tenen una rendibilitat clara, acaben essent
llarguíssimes les seves aprovacions, les seves sortides al mercat, perquè els
laboratoris no veuen el rendiment econòmic per enlloc. Però, miri, aquest seria un
bon exemple d’on aplicar un Decret-Llei d’urgència, en això, podrien fer-ho ràpid i no
trigar dos anys.

Essent les 20.43 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. José Castro Borrallo, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Respecte de la moció contra la repressió penal del dret de vaga, nosaltres votarem
favorablement a la literalitat dels acords de la moció, perquè pensem que el dret de
vaga, i aquí s’ha dit, és un dret constitucional, per tant, recollit i emparat, però
últimament veiem amb certa preocupació, diguéssim, l’atac a drets fonamentals, i a
drets fonamentals emparats a la legislació i, evidentment, nosaltres no empararem ni
a delinqüents, ni a gent que comet delictes, evidentment que no els empararem, però
fer vaga no és un delicte i convocar una vaga no és un delicte i ser sindicalista,
malgrat que a algú li sembli una barbaritat, no és un delicte, i hi ha gent que per
aquestes qüestions i creiem que poca cosa més, estan perseguits, estan perseguits
per la justícia i, a més a més, les reformes legislatives que s’estan fent d’aquest ordre
van en aquesta direcció, en criminalitzar a determinats col·lectius pel simple fet de
pertànyer a aquests col·lectius. Per tant, votem favorablement al que diu la moció que
s’ha sotmès a votació, deixant ben clar que el que hem de defensar és que pel fet
que una cosa sigui un dret reconegut, malauradament hores d’ara no és una garantia
de no ser perseguit per exercir aquest dret.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Molt breu, per agrair la votació favorable a les mocions i per algunes consideracions.
En primer lloc, celebrem que la “defensora del pueblo” no tingui el mateix criteri que el
govern i que el portaveu del Partit Popular, perquè m’informaven aquesta tarda que el
sindicalista empresonat està en vies de sortir de la presó a instància de la “defensora
del pueblo” i que l’altre sindicalista processat i que estava pendent d’entrar a la presó,
també finalment no entrarà per la intermediació de la “defensora del pueblo”. Per tant,
no anirem tan errats quan la “defensora del pueblo” també es fa ressò i comparteix
aquesta opinió.
Segona qüestió, nosaltres òbviament no estem parlant que els actes puguin ser o no
punibles, estem parlant d’aquelles situacions en les quals la participació en un piquet
informatiu amb tot el que això significa, acaba, diguem-ne, considerant-se o acaben
en un procediment judicial per via penal, quan fins a dia d’avui això havia estat
sempre, en la majoria dels casos, per via administrativa.
Tercera qüestió, no és casual que gairebé quaranta anys després de la mort del
dictador, hem tornat a tenir sindicalistes empresonats, i la situació econòmica no és
que sigui en aquests moments pitjor de la que teníem abans.
Quart element que considerem que és fonamental en aquest debat, la participació en
un piquet informatiu no és cap delicte, precisament la participació d’un piquet
informatiu i sobretot avui en dia, quan la majoria dels contractes són en precari, quan
els treballadors estan en una situació de precarietat laboral extrema i amb uns salaris
de pena, de misèria, precisament el piquet informatiu el que fa és garantir el dret de
vaga, perquè un piquet informatiu contra la vaga, en aquests casos, és precisament
la situació social que òbviament pressiona sobre els treballadors, per la por a perdre
el seu lloc de treball i portar a casa al final de mes un salari, un sou, o perdre el treball
a final de mes i, per tant, el piquet informatiu el que fa precisament és protegir a
aquests treballadors perquè puguin defensar els seus drets.
Dit això, insisteixo, celebrem que s’aprovi la moció, segurament en alguna qüestió
podia ser també una mica enrevessada i podia ser millorable el redactat, però el
sentit de fons crec que s’ha entès i celebrem també com diem que, si es confirma
aquesta notícia, que finalment aquest treballador empresonat surti al carrer i finalment
hagi hagut un indult dels que estem acostumats en molts consells de ministres, que
estem massa acostumats a que hi ha molts indults a, permeteu-me l’expressió,
xoriços il·lustres, en molts consells de ministres, ja està bé que hi hagi també algun
indult de tant en tant a gent que estava lluitant pels seus drets.
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Essent les 20.45 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna paraula més? Per part de Convergència i Unió? No? Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, solamente a modo de indicación, el gobierno de España no puede hacer un RealDecreto sobre esto, porque no tenemos competencias sobre la Agencia Europea de
Medicamentos, en todo caso, dígale usted a sus diputados europeos que preparen
no sé si un Real-Decreto, que preparen algo y que se lo pidan a la Agencia Europea
de Medicamentos, pero Rajoy tiene la fuerza que tiene y es dentro de España, fuera
de Europa pues que presenten un Real-Decreto lo veo un poco complicado, esto a
título informativo.
Y, a ver, el Partido Popular no pone a nadie en la cárcel, es la policía y los jueces, si
los policías ven que se comete un delito y los jueces creen que hay un delito, pues
oiga, la persona va a la cárcel y, por tanto, si el Sr. Belver cree que un sindicalista ha
ido a la cárcel por su condición de sindicalista, pues Constitución Española en la
mano y ponga usted la demanda al juez que ha prevaricado.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Per acabar, Sr. del Río, a la moció mateixa ja posem l’exemple del medicament de la
fibrosi quística que a Espanya encara no estava comercialitzat, mentre que a Grècia,
Portugal i altres països europeus ja feia mesos que s’estava utilitzant, per tant, alguna
cosa tindrà que veure el govern espanyol perquè en alguns països vagi molt més
avançat i en d’altres vagi més endarrerit.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap comentari més, passaríem a l’últim apartat de les mocions de
Plataforma per Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 29 I 30; adoptant-se els
següents acords:
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MOCIÓ 29.- EN
TRACTAMENTS.

SUPORT

DELS

AFECTATS

EN

ESPERA

DE

NOUS

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:

Estem vivint uns moments en que la medicina està donant un salt qualitatiu:
Per a uns malalts, dels que tenim un exemple en l’hepatitis C, significa el
descobriment d’uns antivirals, que asseguren un tractament més efectiu, en menys
temps, i menys efectes secundaris. Aquests potents fàrmacs com el sofosbuvir,
aconsegueixen desterrar els efectes secundaris del tractament clàssic interferó
(combinat amb ribavirina i Telaprevir o boceprevir), com són baixada de plaquetes,
més risc d'infecció i de descompensació, entre altres, amb una eficàcia molt alta
Per a uns altres, dels que tenim un exemple en la fibrosi quística; significa passar de
tractar símptomes, en el marc d’una malaltia incurable i progressiva, a tractar
per primera vegada el defecte bàsic de la malaltia.
Fins ara s’ha disposat d’uns tractaments destinats a fluïdificar la mucositat,
frenar la inflamació, atacar les infeccions,... o en darrer cas trasplantar els
òrgans; però no un tractament que modifiqués les condicions que fan que tot
això es produeixi: l’alteració d’una proteïna causada per un defecte genètic
Des de fa dos anys, hi ha un fàrmac que aconsegueix que a nivell pulmonar la
proteïna funcioni i això es tradueix en la millora de la funció respiratòria i de la
qualitat de vida. Aquest fàrmac està específicament dissenyat per a una de les
1900 mutacions generadores del defecte, una molt minoritària, ja que sols hi
ha dos afectats a Catalunya, però obre les portes a una nova realitat i
esperança per als centenars d’afectats a casa nostra.

Atès que aquests casos posen en relleu la importància de la investigació bàsica: El
treball sistemàtic de l’equip de la Dra Teresa Casals, a l’Idibell fins al seu
acomiadament per les retallades, ha permès tenir el mapa de les mutacions dels
afectats de fibrosi quística amb el que orientar-se en aquesta nova era de tractament
“personalitzat”
Atès que aquests casos també posen en evidència la urgència dels que esperen i
la lentitud de les administracions. No estem parlant del llarg procés des dels
primers descobriments a l’autorització, i del rigor de les diferents fases, sinó de les
demores per altres raons, un cop aprovats.
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Per exemple el nou fàrmac per a la fibrosi quística, el Kalydeco, va ser aprovat
ara fa dos anys, el juliol de 2012, per l’Agencia Europea del Medicament.
Molts països del nostre entorn, fins i tot alguns en pitjor situació econòmica
que la nostra com Grècia i Irlanda, l’han incorporat als seus sistemes de salut.
Mentrestant, els pocs afectats que hi ha a Espanya amb aquesta mutació, 2 a
Catalunya, segueixen esperant poder començar el seu tractament.
Atès que aquest nou tractament obre camí als que venen darrera, ja que comencen a
donar resultats les proves que s’estan fent per a una altra mutació present en el 50
per cent dels pacients a Espanya
Atès que estem parlant de vides humanes, i de qualitat de vida quotidiana, a la
que tots tenim dret. L’elevat cost dels nous tractaments, en alguns casos de 1.000 €
diaris, no pot ser mai un fre a la seva implantació. Per una altra part, per car que
sembli, a llarg termini els nous tractaments significaran una disminució de costos de
la patologia. (trasplantaments, hospitalitzacions, tractaments, baixes laborals
d’afectats i pares...)
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Reconèixer la tasca dels metges i investigadors que, malgrat les
adversitats, segueixen obrint noves perspectives de guarició.
SEGON.- Manifestar el suport de l’Ajuntament als afectats que estan a la espera
d’assolir una medicació ja aprovada
TERCER.- Reclamar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que
agilitzi al màxim els tràmits administratius, i les negociacions amb els laboratoris
comercialitzadors.
QUART.- Reclamar a les diferents administracions, la màxima coordinació, i que les
relacions burocràtiques entre elles, no siguin un darrer entrebanc en la millora de la
qualitat de vida dels malalts
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords als Grups Polítics de l’Ajuntament, a les
forces polítiques catalanes amb representació parlamentària, al Govern Espanyol, al
Congres i Senat espanyols, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i
al Departament de Salut.

MOCIÓ 30.-

CONTRA LA REPRESSIÓ PENAL DEL DRET DE VAGA.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 6
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vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez, Bas i Cañizares; i
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Al nostre país, i durant més de trenta-cinc anys, els treballadors han exercit
democràticament i constitucional aquest dret de titularitat individual però d'exercici
col·lectiu. Ara està sent qüestionat per les autoritats públiques com s'infereix de les
múltiples causes i actuacions penals desenvolupades contra els treballadors que van
participar legítimament en les vagues convocades per les organitzacions sindicals
més representatives contra les reformes laborals, per suposades activitats delictives
durant el desenvolupament de les mateixes.
Atès que són prop de 200, els casos de sindicalistes i treballadors i treballadores que
s'enfronten a un procediment administratiu o procés penal després de les últimes
vagues generals. Resulta especialment greu que la participació en les accions
derivades de la convocatòria d'una vaga hagi derivat en acusacions per part de la
Fiscalia per atemptar contra els drets dels treballadors. Encara que pugui semblar
contradictori que una persona que s'encarrega de defensar aquests drets sigui jutjat
pel contrari, la veritat és que en els últims mesos, el Ministeri Públic ha sol·licitat
nombroses penes de presó per suposades coaccions durant les últimes vagues
generals.
Atès que s'observa una tendència per part de la Fiscalia a demanar les penes
màximes per als suposats responsables de qualsevol incident durant una jornada de
vaga, la qual cosa suposa una evident criminalització de l'exercici d'un dret
fonamental recollit per la Constitució. En el ben entès que no es tracta de defensar
possibles extralimitacions en l'exercici del dret de vaga.
Atès que el Ministeri Públic ha canviat el seu criteri, demanant càstigs exemplars amb
penes de presó a sindicalistes per la suposada comissió d'un delicte regulat en
l'article 315 del vigent Codi Penal, que estableix penes de presó de sis mesos a tres
anys, segons la gravetat de la coacció o dels mitjans emprats.
Atès que fins ara, es venien imposant sancions o multes amb una condemna de
treballs socials, però la fiscalia recorre aquestes sentències dels jutjats d'instrucció
per demanar la pena màxima, amb la finalitat de crear un efecte dissuasori en la
participació en una vaga.
Atès que sembla que el Ministeri Públic, i en última instància el Govern, té com a
objectiu limitar l'exercici del dret de vaga, mitjançant el atemoriment i la repressió de
l'acció dels treballadors i treballadores durant la jornada de vaga.
Atès que no ens podem mostrar impassibles quan treballadors i treballadores com els
sindicalistes d'Airbus, Ana y Tatuara condemnades per llençar pintura a una piscina
durant una vaga el 2010, o Miguel i Ana per la seva actuació com piquets informatius
a la vaga de 2012, entre d'altres , han d'ingressar a la presó.
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Atès que les limitacions dels drets sindicals fonamentals a més de provocar un greu
desequilibri en les relacions laborals frustren els avenços en les condicions de treball i
en el benestar de la societat, pel que s’hauria d’eliminar la repressió penal del dret de
vaga continguda en l'article 315 de l'actual Codi Penal.
Atès que “el Ministeri Fiscal, sens perjudici de les funcions encomanades a altres
òrgans, té la missió de promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels
drets dels ciutadans i de l'interès públic tutelat per la llei, d'ofici o a petició dels
interessats, així com vetllar per la independència dels Tribunals i procurar davant ells
la satisfacció de l'interès social.”
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Reclamar que es posi fi a l'ofensiva penal contra el dret de vaga, així com
a la criminalització dels sindicats i els treballadors i treballadores que participen les
vagues, i de manera singular, la intervenció dels poders públics contra la llibertat
sindical.
SEGON.- Reclamar al Consell General del Poder Judicial que garanteixi el ple
exercici dels drets constitucionals, com el dret de Vaga dels treballadors i
treballadores, en tota la seva extensió.
TERCER.- Demanar al Govern Central que exerceixi la seva potestat i indulti els 265
sindicalistes processats per participar en diverses convocatòries de vaga ja que és un
dret constitucional i no un delicte.
QUART.- Instar al Govern de l’Estat, a emprendre les reformes legals necessàries per
evitar la repressió penal desproporcionada de determinades accions relacionades
amb la convocatòria, organització i extensió de vagues, excloent les penes de presó
contra els que organitzen o participen en una vaga pacífica.
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords als Grups Polítics de l’Ajuntament, a les
forces polítiques catalanes amb representació parlamentària, al Govern Espanyol, al
Congres i Senat espanyols, al Consell General del Poder Judicial al Fiscal General i
als sindicats CCOO, UGT i USO.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal de Plataforma per
Catalunya número 31, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, es una moción que traemos, que bueno,
desgraciadamente de latente actualidad, a nadie se nos escapa todo el escándalo
que está suponiendo la investigación en la Federación de Municipios, por un tema
que deriva de una investigación del caso Mercurio en Sabadell, con la implicación del
antiguo Alcalde de Sabadell, pues bien, ahora tirando del hilo se está investigando un
posible cobro irregular de unos sobresueldos.
Obviamente es un tema que tiene que investigarse, sin entrar básicamente en los
alcaldes que son o quien no son, lo que nosotros queremos hacer, y esto se nos
escapa, es que obviamente el descrédito de todo lo que es la política, pues bueno, va
sumando. Y obviamente aquí, más allá de que luego haya la sentencia que haya o si
hay juicio o si ni siquiera hay juicio por esto, obviamente aquí sigue habiendo el
descrédito.
Entonces, obviamente, a la Federación de Municipios de Catalunya, pues todos los
ayuntamientos que están adheridos pagan una cuota, en el caso de Hospitalet
pagamos una cuota de aproximadamente 50.000 euros, aparte de otros pagos que
se le abonan por unos determinados cursos que se hacen. Y este dinero lo que no
podemos decir, es que no viene del contribuyente, es un dinero que directamente
viene del contribuyente.
Por tanto, lo que venimos a plantear desde Plataforma per Catalunya, de una forma
simple, es que se dejen de pagar estas cuotas a la Federación de Municipios hasta
que no finalice todo el tema judicial, la investigación. Por qué, obviamente primero
para ganar crédito delante de la ciudadanía, si hay una institución investigada,
porque ya no sólo son las personas, sino que la institución como tal está investigada
por unas presuntas prácticas irregulares, pues como mínimo lo que tendríamos que
hacer desde el ayuntamiento de Hospitalet, de forma preventiva, primero es no seguir
adscritos a esta Federación de Municipios y luego, obviamente, solicitarle, si se
demuestran prácticas irregulares en la Federación como tal, ya no sólo en las
personas, sino en la Federación como tal, solicitarles que nos devuelvan el dinero
que les que les hemos abonado, porque obviamente el dinero que se le abona a la
Federación de Municipios, en ningún caso tiene que ser para estas prácticas que
presuntamente se han cometido.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passaríem a la resta de grups, Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem contràriament en
aquesta moció, pels motius coneguts que sempre votem en contra de les mocions de
Plataforma per Catalunya.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Miri, aquest element que ha aparegut darrerament sobre la
taula, respecte de la Federació de Municipis i la incomoditat de moltes persones,
entre elles suposo que també de la nostra Alcaldessa, així ho ha manifestat, no
entenem de vostès el seu argument, és a dir, per una banda accepten que
presumptament i, per una altra banda, demanen que actuem ja. Si és
presumptament, esperem-nos, no?
Jo, amb tota sinceritat, crec que hem d’aplicar un criteri, el mateix, segurament seria
bo que ens poséssim tots d’acord en cóm s’ha d’actuar davant d’una imputació,
davant del que vostès vulguin, però el que és segur és que hem d’establir d’entrada,
no que és presumptament innocent, sinó que és innocent i que, si hi ha una
culpabilitat, això es veurà amb el temps i quan hagi acabat el procés judicial.
Però el que no pot ser és que prèviament algú ja hagi pres la decisió que aquí, doncs
aquest àmbit és un àmbit absolutament pervers, negatiu i ja hi ha una corrupció i en
el qual, a més a més, davant del que s’ha dit i, escolti’m, jo crec que si..., no vull dir
més, perquè si no entraria a establir judicis de qui possiblement doncs hagi pogut
actuar malament si és que ho ha fet i, per tant, en aquest sentit, segurament els
menys culpables de tot aquest assumpte són els qui perceben i no els que
estableixen fer una cosa determinada que pot ser està malament feta, ja ho veurem.
Però el que a mi no em sembla lògic és que, com ajuntament, retirem la col·laboració
en aquest moments a la Federació de Municipis de Catalunya, però veient que potser
no sé què i no sé quants, si és que hi ha alguna cosa que s’ha fet malament, que es
corregeixi i, a partir d’aquí, escolti’m, valorem també totes les coses positives, que la
Federació de Municipis de Catalunya, també l’Associació Catalana de Municipis, una
associació i l’altra fan de servei de cara als ajuntaments.
I, per tant, escolti’m, d’entrada hem de veure si aquí hi ha culpabilitat o no, jo crec que
vostès posen el carro abans dels bous i que, per tant, al menys nosaltres en cap cas
culparem ningú perquè hi hagi una imputació i, per tant, demanem la màxima
prudència davant d’aquests casos, perquè lamentablement són masses les situacions
de gent que els hi toca patir un procés complex, complicat, i que després resulta que
hi ha innocència, però tot allò ja s’ho han endut per endavant.
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Per tant, per part nostra no podem votar favorablement aquesta moció, votem en
contra i demanem que hi hagi prudència quan es parla de tot plegat.

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

SR. DEL RÍO
Sí, también vamos a votar en contra y, como siempre, desde el grupo municipal
nunca nos vamos a posicionar contra nada o nadie mientras haya un procedimiento,
por tanto, cuando acabe el procedimiento nosotros ya vamos a decir cuál es nuestro
planteamiento, desde luego no vamos a culpabilizar a nada o a nadie antes de que lo
haga un juez.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí Sra. Alcaldessa, gràcies. Nosaltres també votarem en contra amb els arguments,
per una banda, que es plantejaven de dir, escolta, bé, si hi ha alguna qüestió des de
l’àmbit judicial, si hi ha alguna responsabilitat ja es depurarà en el seu moment, la
Federació de Municipis, més enllà d’aquesta qüestió, realitza una tasca de suport als
ajuntaments que pesem que és important i que ha ajudat en molts casos a tirar
endavant i a posar d’acord a diferents ajuntaments, per emprendre diferents accions.
Recordo, per exemple, tot el que es va fer amb el tema de LRSAL, tant la Federació
com l’Associació es van posar d’acord per poder agrupar al conjunt d’ajuntaments i, a
més a més, des de la pròpia Federació, en clau interna, ja s’han pres una sèrie de
mesures que crec que, com a mínim, fan una transmissió que hi ha una voluntat que
les coses que es fan malament, si és que així es determina, siguin arreglades i
corregides, i algunes ja s’han corregit de manera immediata.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Bien, Sra. Borràs, un poco para contestarle, creo que con más prudencia no la hemos
podido presentar esta moción, o sea, con más prudencia no se ha podido presentar,
porque, la verdad, había muchas formas de presentar el texto y de presentar la
moción. Y dice, bueno, “acusant”, de momento nosotros de nombre de personas no
hemos dicho nada y me parece que prudencia hemos tenido quizás más de la cuenta
incluso, quizás más de la cuenta, pero bueno, ha sido nuestra forma también de
decir, bueno, vamos a ver si hay un acuerdo.
Y obviamente ya es importante, no simplemente el hecho de lo que haya pasado o
no, que para eso hay una investigación judicial, pero es importante a veces dar una
señal a la ciudadanía y si desde el Ayuntamiento de Hospitalet se dijese, como luego
lo han hecho mucha gente que ahí está investigada y ni siquiera está imputada, que
han devuelto un dinero de forma, en el fondo, preventiva, pues es lo que nosotros
pedimos, ya no sólo que esa gente que actuará como quieran actuar… quiere callar
cuando yo estoy hablando, porque yo no la interrumpo a usted.
Lo que pedimos es que de forma preventiva actuásemos igual que ha actuado mucha
gente de esta investigación y que ni siquiera está imputada, por tanto, me parece que
prudencia toda y hacer las cosas de forma preventiva eso no tiene nada de malo, no
tiene absolutamente nada de malo, porque no se ha entrado, ni mucho menos, ni
mucho menos hemos entrado en las personas, ha sido usted quien ha nombrado a
una persona que está ahí en ese tema, nosotros lo hemos hecho a nivel de
ayuntamiento, a nivel de ayuntamiento que es lo que pedimos.
Y usted luego nos dice, “preveure no sé què i no sé quants”, home, “preveure no sé
què i no sé quants” no, “preveure” lo que se está investigando, oiga, “preveure” lo que
se está investigando a nivel de la institución, ya no sólo de las personas, por tanto, no
es una cosa etérea, no, no, es una cosa real, entonces nosotros lo pedimos de forma
preventiva.
Y luego el argumento realmente de Iniciativa, bueno, si su argumento dicen, bueno,
porque son lo que son o su argumento de siempre, bueno, yo creo que su argumento
es porque tienen varios alcaldes implicados en este caso y entonces ustedes ahí
hacen bien, son lo que son Plataforma, ustedes, como he visto en sus comunicados,
defiendan bien a sus alcaldes implicados, que es en el fondo lo que les gusta hacer.

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

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies. No hi veiem res de preventiu en el que vostè diu, no hi veiem res de
preventiu, perquè preventiu pot ser que les persones individuals facin aquest gest,
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podríem dir, però que l’Ajuntament de l'Hospitalet retiri o reclami els diners que ha
pagat per uns serveis que la Federació de Municipis de Catalunya fa al propi
Ajuntament, no sé, que jo sàpiga això no s’ha declarat en cap cas, ni tan sols una
sospita de res per part de ningú, per tant, no entenem aquesta prevenció, que vostè
la posa segur allà on no correspon.
I, per una altra banda, no em dirà que aquesta moció no té un, podríem dir, un judici
previ, és a dir, si vostè creu que hem d’esperar per veure-ho, doncs esperem per
veure-ho, no actuem prèviament, vostè diu, hem d’esperar per veure-ho, té raó, és
una qüestió preventiva, bé, escolti, preventiu? Si no hi ha cap..., vostè està d’acord
que aquí no hi ha cap declaració de culpabilitat, per què hem de retirar uns diners
sobre una Federació de Municipis, que està fent una tasca positiva. Si ha fet alguna
cosa malament, demanarem, lògicament, amb tota la contundència, que es
corregeixi, i aquesta serà la posició nostra.

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

SR. ORDÓÑEZ
Bien, una cosa es que ustedes no hayan visto o leído lo preventivo, pero bueno, uno
de los acuerdos es instar, o sea, se insta y sale la palabra prevención, prevención en
la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier tipo de actividad ilegal. Mire, el
concepto preventivo no es un concepto que haya nacido en esta moción, porque yo
no sé si usted lo sabe, pero hay gente que está en prisión preventiva y aún no se la
ha juzgado, por tanto, el concepto preventivo existe en muchos casos. Por tanto,
nosotros lo que sí pedimos una vez y dos y tres, es que se pongan todos los
instrumentos para luchar precisamente contra actividades irregulares, contra
actividades irregulares que además son con el doble gravamen de que son con
dinero público.
Por tanto, el no pagar una cuota a esta Federación sí que sería una cosa preventiva
que aparte y principalmente lo que daríamos es una señal a la ciudadanía de que
desde el Ayuntamiento de l’Hospitalet sí que actuamos de forma preventiva
precisamente contra el fraude o contra las prácticas irregulares. Pero bien, tampoco
nos extraña precisamente que ustedes en este tema pues voten en contra,
precisamente ustedes con todo el historial que sale de su partido, día tras día, en los
medios.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 31; adoptant-se els següents
acords:
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MOCIÓ 31.- PER FORMALITZAR L’ABANDONAMENT DE L’AJUNTAMENT DE
LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA. Ha estat rebutjada amb 23 vots
en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots a favor dels representants de
PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez assistents presents en el moment de la votació.

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.

PARTIT POPULAR
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 25761, de 6 de juny de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra.
Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes a que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del
Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari del dia 22 de juliol de
2014, respecte a “la Campanya Civisme i la Convivència”.
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe de la Cap de
Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta als escrits presentats, amb data 6, 10 i 11 de juny
i 7 de juliol de 2014, pel regidor del grup municipal del PPC, senyor Senén
Cañizares Martín, pel que fa a les preguntes amb número de registre 0956, 0967,
0983 i 1119, en la qual sol•licita conèixer diferents aspectes relacionats amb la
campanya de Neteja, Civisme i Convivència.
o Banderoles
El nombre total de banderoles instal•lades és de 1.492 (746 fanals) i el seu
import és de 11.936 euros (IVA exclòs). Aquest import inclou producció,
muntatge i posterior desmuntatge als diferents fanals de la ciutat i l’empresa
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que ha realitzat la producció i la col•locació és Nivell Publicitari Digital, SL,
adjudicatària del contracte de serveis de publicitat exterior.
o
Fullets
S’han produït 120.000 exemplars per l’empresa Mundo Gap, SL.
El cost de la producció és de 7.548 euros i de la distribució 2.911,90 euros
(IVA exclòs).
S’han distribuït a totes les bústies de la ciutat i als diferents equipaments
municipals. La distribució ha estat realitzada per l’empresa Dispublis, SL.
o
Mobiliari urbà
El nombre total d’oppi’s, columnes i muppi’s institucionals és de 90. El cost és
zero, perquè és una de les millores de la concessió demanial per a l’explotació
publicitària del mobiliari urbà adjudicat a l’empresa Clear Channel España, SL.
o
Circuit TMB
Pel que fa als 18 muppi´s col•locats a onze estacions de les línies L1 i L5 del
Metro, durant 6 setmanes (del 26 de maig al 6 de juliol) el seu import és de
14.860 euros (IVA exclòs). Aquest servei ha estat realitzat mitjançant
l’empresa Roldós, SA Publicitat.
o
Torretes
S’han col·locat 5 torretes i el seu import és de 1.225 euros (IVA exclòs).
Aquest import inclou producció, muntatge i posterior desmuntatge a diferents
indrets de la ciutat i l’empresa que ha realitzat la producció i la col•locació és
Nivell Publicitari Digital, SL, adjudicatària del contracte de serveis de publicitat
exterior.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 26230, de 10 de juny de 2014, es va respondre per la Coordinadora del
Gabinet de l’Alcaldia, per escrit de data 22 de juliol de 2014 i així consta
literalment transcrit com a resposta a la pregunta RGE 25761 de 6 de juny de
2014.

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 26564, de 11 de juny de 2014, es va respondre per la Coordinadora del
Gabinet de l’Alcaldia, per escrit de data 22 de juliol de 2014 i així consta
literalment transcrit com a resposta a la pregunta RGE 25761 de 6 de juny de
2014.

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 26971, de 12 de juny de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conilla, que literalment diu:
“Senyora,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 26971 i data 12 de juny de 2014 i, que s’havia
de contestar en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 27 de juny de 2014, en
relació a:
“Respecte a les sancions als amos de gossos, aquesta Regidoria i el seu Grup
Polític sol·licitem saber:
•
•
•
•

Quin tant per cent de sancions a amos de gossos es cobren?
Quin tant per cent de sancions a amos de gossos del 2012 s’han cobrat?
Quin tant per cent de sancions a amos de gossos del 2013 s’han cobrat?
Quin tant per cent de sancions a amos de gossos del 2014 s’han cobrat?

I de la que us vaig sol·licitar pròrroga.
Us informem que per infracció de la Llei 50/99 de gossos potencialment
perillosos, es van imposar les sancions següents:
Any 2012
7 sancions a ciutadans amb un 42,87% de sancions cobrades, un 42,85% que es
troben en via executiva i un 14,28% han estat anul·lades per estimació de
recursos de reposició.
Any 2013
48 sancions a ciutadans amb un 12,5% de sancions cobrades i un 87,5% que es
troben en via executiva.
1er. Semestre de 2014
26 sancions a ciutadans de les que el 92,30% es troben en període voluntari de
cobrament, el 3,85% en via executiva i el 3,85% anul•lades.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 26972, de 12 de juny de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Mari
García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 26972, de data 12 de juny de 2014 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos
contestada en el Ple Ordinari del dia 27 de juny de 2014, respecte a “les banderes
que hi ha exposades al saló de Plens, així com a la façana de l’edifici de
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l’Ajuntament, sol·licitem saber perquè no hi ha la bandera d’Europa” i de la qual
es va sol·licitar ajornament.
Sobre aquest tema us informo que l’ús de les banderes està regulat a l’article 4 de
la Constitució Espanyola, de 28 d’octubre, pel que es regula l’ús de les banderes
d’Espanya i el d’altres banderes i ensenyes. Pel que fa a la bandera europea, el
seu ús no està oficialment regulat. La Comissió Europea recomana hissar la
bandera en un lloc especial en els edificis públic, els dies 25 de març (aniversari
de la signatura del Tractat de Roma) i el 9 de maig (Dia d’Europa), així com en
altres actes de caràcter europeista.
Com vostè haurà pogut observar a la façana de l’Ajuntament oneja des de fa
temps la bandera d’Europa. Tanmateix, em plau informar-vos que s’està mirant la
possibilitat de posar també la bandera europea al Saló de Plens.
Ben atentament,”
•

En relació amb el prec verbal formulat pel grup municipal del Partit Popular, en el
Ple de 27 de juny de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari
García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
En relació al prec que veu formular durant la sessió plenària del passat 27 de juny
de 2014, sobre prendre les mesures necessàries perquè no es tornés a reproduir
una situació similar a l’acorreguda el passat 2 de juny, data en què va ser
col·locada una bandera republicana a la façana de l’Ajuntament.
Dir-vos que aquesta petició us va ser contestada per escrit el passat dia 1 de
juliol, d’acord a la pregunta escrita sobre el mateix tema que veu adreçar a
aquesta Alcaldia el passat 3 de juny de 2014.
Atentament,”

•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel grup municipal del Partit Popular,
en el Ple de 27 de juny de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les
Persones i Regidor d’Educació, Sr. Lluís Esteve Garnés, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a les preguntes que veu formular en el torn de preguntes del darrer Ple
del 27 de juny, en la qual plantegeu que heu tingut coneixement que la Llar
d’Infants El Saltiró ha fet propaganda política, us comuniquem el següent:
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La Llar d’Infants El Saltiró és un centre privat sense cap relació amb l’Ajuntament,
ni de subvenció, ni de cessió de local, ni tant sols del procés d’admissió
d’alumnes tal i com ja li vaig comunicar en el propi Ple, sent l’administració
competent en relació a quest centre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat.
En aquest sentit li aconsellem que traslladi la seva pregunta la inspecció
educativa del Departament d’Ensenyament, que és qui té la competència en
relació a aquest centre d’acord amb la normativa vigent.
Ben atentament,”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 27888, de 18 de juny de 2014, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor de Cultura, Sr. Jaume
Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyora, senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 27888 i data 18 de juny de 2014, 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 23 de juliol de 2014, sobre
l’estudi de la possibilitat d’incorporar el Teatre Joventut i l’Auditori Barradas de la
ciutat al programa Apropa Cultura, em plau informar-li que:
Que aquesta Regidoria de Cultura ha concertat amb la direcció del programa
Apropa Cultura una reunió per tal de valorar des del punt de vista tècnic la
possibilitat d’incorporar els espais escènics de la ciutat a aquest programa.
Cordialment,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 27891, de 18 de juny de 2014, consta a la Secretaria General
còpia de les respostes per escrit, efectuades pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, i per la Coordinadora
del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que respectivament diuen:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
número 27891 i de data 18/06/2014, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 22/07/2014 en relació a “Vist que el civisme i la
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convivència són temes de ciutat que ens afecten a tots i que el passat 26 de maig
es va presentar una campanya institucional pel civisme...”
Resposta:
Respecte al punt dos, comentar que la campanya també va lligada amb accions
al carrer amb la representació de capsules informatives per conscienciar a la
ciutadania en el respecte per el descans veïnal donat que coincidint amb la
temporada estival s’incrementa l’ús de l’espai públic i es produeixen més sorolls.
La valoració és positiva i es continuarà dins d’aquestes línies d’actuació.
Respecte si s’han realitzat accions paral·leles de conscienciació a les escoles,
comentar-vos que està previst, coincidint amb l’inici del curs 2014-2015, posar en
marxa un seguit de xerrades informatives a les escoles per difondre i potenciar
entre els alumnes la convivència i el civisme, complementant les actuacions que
ja es venen realitzant en l’àmbit de la seguretat i l’educació vial.
Ben atentament,”
“Senyora,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 27891 de data 18 de juny de 2014 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos
contestada en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 27 de juny de 2014, en
relació a “la participació d’entitats i agents socials a la campanya per fomentar el
civisme, entre d’altres” i de la que es va demanar ajornament.
Us adjunto informe de la Cap de Servei d’Imatge Corporativa i Relacions
Externes.
Ben atentament,
“INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 18 de juny de 2014,
per la portaveu del grup polític de CiU, senyora Meritxell Borràs i Solé, pel que fa
a la pregunta amb número de registre 1028, en què sol•licita ampliar diferent
informació sobre la campanya institucional de civisme i convivència.
En aquest sentit, i des d'un punt de vista publicitari, fer els següents aclariments
i/o consideracions:
1.- Aquest Ajuntament sí que ha tingut en compte l'opinió dels ciutadans tant a
títol individual com col·lectiu al plantejar la campanya. De fet, les diferents
manifestacions fetes per diferents membres d'entitats, organitzacions i ciutadans
al carrer i/o a través de les xarxes socials és el que impulsa a aquesta Institució a
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preveure i planificar aquesta campanya recollint aquells punts de màxima
preocupació ciutadana.
Es més, per tal de recollir més opinions i propostes sobre accions
comunicacionals complementàries s'ha presentat en el si dels consells de
districte així com a la Taula de convivència ,civisme i valors del Consell de Ciutat.
2.-Respecte a si s'ha fet un concurs públic la resposta és que no. La creativitat de
la campanya s'ha fet íntegrament per professionals de la casa.
3.-En principi no es pensa fer un estudi específic d'impacte publicitari. Poques
administracions tenen recursos per tal de testar qualitativament les seves
campanyes. No obstant això, ens consta que ha estat, en general, ben rebuda per
la ciutadania.
Per últim, manifestar a aquesta portaveu que aquest servei no té cap inconvenient
i està a la seva disposició, d'estudiar totes aquelles accions de comunicació i
propostes publicitàries que el grup polític que representa pugui suggerir i que ens
ajudin a ser molt més efectius en la lluita contra l’incivisme d'una minoria dels
ciutadans d'aquesta ciutat.”

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 21
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 20, 26 i 30
de juny i 1, 2, 7 i 11 de juliol de 2014 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a
la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:

1.-RGE núm. 28355, de 20 de juny de 2014. (Fora termini Ple juny)
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de juny de 2014.
Según el examen de la cuenta general, en la liquidación del presupuesto de ingresos
hemos observado que aparece una previsión inicial de 600.000€ en concepto de
canon Fira 2000 que se quedaron en 547.777,99€ de derechos reconocidos netos y
que estaban pendientes de cobro a 31/12/2013 por todo ello solicitamos conocer:
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•

los motivos de la diferencia entre la previsión inicial y los derechos reconocidos
netos.

•

el motivo por el cual no se ha percibido esta cantidad en el año 2013

•

la previsión temporal en cuanto a su cobro”

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:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 28355 i data 20 de juny de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 de juliol de 2014, en relació a:
“Según el examen de la cuenta general, en la liquidación del presupuesto de ingresos
hemos observado que aparece una previsión inicial de 600.000 € en concepto de
canon Fira 2000 que se quedaron en 547.777,99 € de derechos reconocidos netos y
que estaban pendientes de cobro a 31/12/2013 por todo ello solicitamos conocer:
Los motivos de la diferencia entre la previsión inicial y los derechos reconocidos
netos.
El motivo por el cual no se ha percibido esta cantidad en el año 2013.
La previsión temporal en cuanto a su cobro.”.
Us adjunto informe de la Tresoreria General, on dona compliment a la informació
sol.licitada.
Cordialment,”
“INFORME DE LA TRESORERIA GENERAL, AMB RELACIÓ A LA PREGUNTA
FORMULADA PER GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR CATALUNYA.
Vista la pregunta formulada por el grupo municipal del Partido Popular de Catalunya
para que sea contestada en el próximo Pleno municipal “Según el examen de la
cuenta general, en la liquidación del presupuesto de ingresos hemos observado que
aparece una previsión inicial de 600.000 € en concepto de canon FIRA 2000 que
quedaron en 547.777,99€ de derechos reconocidos netos y que estaban pendientes
de cobro a 31/12/2013 por todo ello solicitamos conocer: -los motivos de la diferencia
entre la previsión inicial i los derechos reconocidos. –el motivo por el cual no se ha
percibido esta cantidad en el año 2013. –la previsión temporal en cuanto a su cobro.
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El tesorero general de esta Administración Municipal informa:
PRIMERO.- Los derechos reconocidos se calculan en base al canon del año anterior
incrementados por el IPC nacional (Incremento de precios al Consumo), de acuerdo
con los acuerdos de los derechos de superficie. El canon del año 2012 sumo
535.462,36 € que por el IPC del periodo que va de julio de 2012 a junio de 2013 es
de 2,3%, con lo que se incrementó este porcentaje y el resultado es 54.777,98 €
SEGUNDO.- La FIRA2000 ingresó este canon el 23 de enero de 2014.”
2.- RGE núm. 28356, de 20 de juny de 2014. (Fora termini Ple juny)
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de juny de 2014.
El pasado día 14/06/14 pudimos observar como en los stands de la actividad
organizada por el Ayuntamiento de esta ciudad y el Grup de Botigues Centre-Sant
Josep "botigues al carrer" había uno ocupado por la ANC, teniendo en cuenta que
todas las demás carpas estaban ocupadas por comercios, empresas y artesanos y
que esta actividad esta sufragada con fondos públicos solicitamos conocer los
motivos y las circunstancias por las cuales se permitió la instalación de una
organización política en una de las carpas financiadas con fondos públicos para
hacer apología de la independencia
Asimismo si se permite en este tipo de actos las manifestaciones políticas solicitamos
información de los trámites necesarios para que nuestra formación política pueda
estar presente y dar información acerca de las bondades de la unión con el resto de
España
Adjunto foto:

”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 28356, i data 20 de juny de 2014, i segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 de juliol de 2014, en relació a l’ocupació de les
carpes de l’activitat “Botigues al carrer” dels barris Centre - Sant Josep, l’informo:
Que les “Botigues al carrer” és una de les activitats que impulsa l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació amb la col·laboració de les associacions de comerciants de la
ciutat.
Que és l’associació de comerciants de cada barri qui contacta amb els comerços,
entitats i parades dels mercats municipals que sortiran al carrer per mostrar els seus
productes.
Enguany, el Grup de Botigues Centre- Sant Josep, com a deferència a un dels seus
patrocinadors, El Punt Avui, va decidir oferir-li una carpa en aquesta edició.
Que en el moment que es va detectar per aquest Tinent d’alcalde l’ús impropi de
l’espai, es va instar als ocupants a la retirada de tot el material exposat.
Atentament,”
3.- RGE núm. 28358, de 20 de juny de 2014. (Fora termini Ple juny)
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de juny de 2014.
Atendiendo que en la reforma del parque de la Serpiente estaba vigente como merito
para su adjudicación la clausula social que da más puntos si se contratan personas
en situación de paro, solicitamos conocer cuantas personas en paro han sido
contratadas por la empresa adjudicataria para esta obra.
Atendiendo que según parece se van a trasladar las pistas de petanca del parque de
la Serpiente a la nueva plaza Puig i Gairalt, solicitamos conocer cuál es el importe de
dicho traslado.”

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:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 28.358 i data 20 de juny de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de juliol de 2014, en relació amb el nombre
de persones aturades contractades per a la reforma del Parc de la Serp i en relació
amb les pistes de petanca del mateix parc, us comunico el següent:
Pel que fa a la reforma del Parc de la Serp, s’han contractat 3 oficials i 1 peó,
procedents de l’atur.
Pel que fa a les pistes de petanca, no es tracta d’un trasllat. La remodelació del Parc
de las Serp no contempla la existència de pistes de petanca. D’altra banda, les pistes
de petanca que sí estan previstes a la Pl. Puig Gairalt, formen part del projecte
d’urbanització d’aquest espai.”
4.- RGE núm. 28359, de 20 de juny de 2014. (Fora termini Ple juny)
“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 22 de julio de 2014.
Del examen de la cuenta general hemos observado el pago de 4.404,40 € a Col·lectiu
Arquitectes Taxadors S.A. en concepto de tasación del edificio juzgados por lo que
solicitamos conocer
•

el importe de dicha tasación (suelo y vuelo)

•

los motivos por los que se encargó dicha tasación

•

si se tiene la intención de vender este edificio”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb número 28359, de data 20 de juny de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari del dia 22 de juliol de 2014, respecte a “la taxació de l’edifici dels jutjats.”
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe de la gerència de
l’Agència de Desenvolupament Urbà.
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Ben atentament,”
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta al RGE núm. 28.359 de
20 de juny de 2014, per tal que li sigui contestada en el Ple del 22 de juliol de 2014, la
pregunta següent:
Pregunta:
En relació a la pregunta del Partit Popular de Catalunya referent a la factura del
Col·lectiu d’Arquitectes Taxadors S.A. en concepte de taxació de l’edifici dels Jutjats
sol·licitant saber: 1.- l’import de la taxació, 2.- els motius de la taxació 3.- si es té
intenció de vendre l’edifici.
Resposta:
1.- L’import de la taxació va ser de 7.883.436,48 €
2.- El motiu és que se’ns va demanar per part de la Gerència Municipal, que estava
fent un estudi per reordenar les dependències municipals.
Nota: L’import de la factura per realitzar aquesta taxació va ser de 3.569,50€ i no de
4.404,40 €.”
5.- RGE núm. 28780, de 26 de juny de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 22 de julio de 2014.
Atendiendo que la nueva sede de la Escuela de Música se va a ubicar en el antiguo
instituto Pla del Llobregat solicitamos conocer:
1.
¿Qué destino se le dará a Can Trinxet?
2.
¿Cuándo empezarán las obras de adecuación y remodelación y la fecha
prevista de terminación?
3.
¿Hay alguna entidad que utilice actualmente las instalaciones del Pla del
Llobregat?
4.
Si la respuesta es afirmativa solicitamos conocer si tendrán que abandonar
estas instalaciones y si se les piensa ofrecer algún otro espacio publico
5.
¿Cuando esté a pleno funcionamiento se suprimirán las clases y actividades
que se realizan en los otros colegios de la ciudad?
6.
¿Cuál es el importe de la remodelación de instituto Pla del Llobregat?
7.
¿Cuál es el importe que sufragará directamente este ayuntamiento, sin tener
en cuenta las eventuales subvenciones exteriores?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i Regidor d’Educació, Sr. Lluís Esteve
Garnés, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 28780 i data 26 de juny, en relació a la nova seu
provisional de l’Escola de Música Centre de les Arts, us comuniquem el següent:
1. L’edifici de Can Trinxet està destinat a ser la seu definitiva de l’Escola de
Música Centre de les Arts de l'Hospitalet.
2. Les obres que s’han de realitzat a l’edifici de Can Trinxet encara no tenen
calendari, donat que encara no es disposa del finançament necessari.
3. Actualment, l’edifici de l’antic SES Pla de Llobregat està en obres i no hi ha
cap entitat que utilitzi les seves instal·lacions.
4. No procedeix donat que la resposta anterior és negativa.
5. Quan estigui funcionant a ple rendiment es mantindran activitats en diversos
centres de la ciutat. El plantejament de l’EMCA és mantenir en seus
descentralitzades al territori les activitats d’iniciació, les adreçades als més
petits i concentrar la resta de l’activitat a la seu central.
6. Les obres d’adequació es van adjudicar per acord de la JGL de 17 de juny de
2014 per un import de 1.004.640,07 € IVA inclòs.
7. El pressupost per fer l’actuació a la seu provisional de l’EMCA forma part del
pressupost d’inversions aprovat per aquest Ajuntament.
Ben atentament,”

6.- RGE núm.28782, de 26 de juny de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 22 de julio de 2014.
Atendiendo que dentro de las fiestas del barrio Centro subvencionadas con fondos
municipales el pasado día 23/06/14 a las 21 h. en la plaza del Ayuntamiento se leyó
un manifiesto en el que se hacían referencias a la independencia de Cataluña y
considerando que en el mismo folleto informativo de las actividades a realizar dentro
del marco de la referida Fiesta mayor del Centro se da publicidad a un acto
organizado por una organización política como es la ANC.
Solicitamos conocer porque con fondos públicos se publicita y se amparan
expresiones políticas minoritarias en la ciudad y que tienen por objeto la promoción
del independentismo.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
President del Districte I, Sr. Alfons Salmerón Muñoz, que literalment diu:
“En resposta a la vostra pregunta presentada al Registre general d’entrada en data
26 de juny amb la referència 28.782, en virtut de l’article 4 62.8 del ROM (Reglament
Orgànic Municipal), per a que sigui contestada al proper Ple del dimarts 22 de juliol,
sobre uns actes del vespre del 23 de juny a la plaça de l’Ajuntament i a la rambla de
la Marina, us he de dir que les festes majors són organitzades per entitats, les
comissions de festes, organismes autònoms i sobirans que organitzen activitats
d’acord amb la independència que els és inherent.
La inclusió d’aquests dos actes, que atenen de forma exclusiva aquesta lliure voluntat
de l’entitat organitzadora, no va suposar cap cost.”
7.- RGE núm. 29198, de 30 de juny de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 22 de julio de 2014.
En referencia a la pregunta de pleno núm. 25548 registrada el 5 de junio de 2014,
sobre el número de frigoríficos recogidos por FCC desde el 2008 hasta la actualidad,
ruego se nos remita el dato de manera desglosada año por año.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 29.198 i data 30 de juny de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de juliol de 2014, en relació amb número
de frigorífics recollits per FCC des del 2008, us comunico que les dades
desglossades any per any des del 2008, són les següents:
ANY
NOMBRE

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6.518

7.515

7.414

5.774

3.998

3.234

2014 (fins 20 de juny)
1.363
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8.- RGE núm. 29474, d’1 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 22 de julio de 2014.
Tras haber recibido diversas informaciones que apuntan a varios casos de
envenenamiento de perros en parques y zonas ajardinadas de la ciudad, en concreto
en el Distrito VI, a este concejal le interesa saber:
1.- ¿De cuántos casos de envenenamiento de perros ha tenido conocimiento el
Ayuntamiento en el último año?
2.- ¿Se ha comprobado que esta información sea cierta?
3.- En caso afirmativo, ¿se han tomados medidas para evitar el envenenamiento de
perros?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 29474 i data 1 de juliol 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 22 de juliol de 2014, en relació a casos
d’enverinament de gossos a la nostra ciutat, dir-vos que es necessari sol•licitar
pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”
9.- RGE núm. 29622, de 2 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 22 de julio de 2014.
Solicitamos conocer las marcas de herbicidas utilizadas en el servicio de parques y
jardines de esta 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

…/…

148

d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 29.633 i data 2 de juliol de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de juliol de 2014, en relació amb les
marques d’herbicides utilitzats en el servei de parcs i jardins, us comunico el següent:
Per tal de donar compliment a la normativa vigent, els herbicides que s’utilitzen,
s’ajusten als llistats emesos i actualitzats per part del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, on hi ha registrats els productes autoritzats per a
utilitzar a l’àmbit de Parcs i Jardins.
D’aquests, tot i que la llista és molt restringida, s’utilitza el tipus d’herbicida que més
s’adequa a les necessitats agronòmiques que es precisin en cada moment.
Dintre del llistat de matèries actives autoritzades, no hi ha cap preferència de
marques, i ens guiem pel que hi ha disponible al distribuïdor, entre els productes
autoritzats.”
10.- RGE núm. 29623, de 2 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 22 de julio de 2014.
Atendiendo que este ayuntamiento pagó en 2013 3.120 € a "observatrio de ideas" (nif
B65855868) y que los clientes de Observatorio de las Ideas reciben, mensualmente,
un dossier personalizado (en formato papel y/o en formato electrónico para leerlo en
su tableta de lectura) que contiene las 3 ó 4 más relevantes ideas aparecidas en el
último período solicitamos copia de los dosieres recibidos por esta institución durante
el ejercicio 2013.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 29623, de data 2 de juliol de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari del dia 22 de juliol de 2014, respecte a “l’Observatori de les idees”.
Us adjuntem còpia dels dossiers.
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Ben atentament,”
11.- RGE núm. 29624, de 2 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 22 de julio de 2014.
Atendiendo que este Ayuntamiento paga 7260 € anuales a la Fundació Factor Humà,
que según su pagina Web ofrece "espacios de encuentro presencial y virtual con un
enfoque innovador, para conocer las mejores prácticas en Recursos Humanos y
promover herramientas y técnicas útiles de este ámbito" solicitamos conocer que
servicios, actividades, trabajos, etc realizó esta fundación para este ayuntamiento en
el ejercicio 2013.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 29624 i data 2 de juliol de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 de juliol de 2014, en relació a:

“Atendiendo que este Ayuntamiento paga 7260 € anuales a la Fundación Factor
Humà, que según su página Web ofrece “espacios de encuentro presencial y virtual
con un enfoque innovador, para conocer las mejores prácticas en Recursos Humanos
y promover herramientas y técnicas útiles de este ámbito”, solicitamos conocer que
servicios, actividades, trabajos, etc. Realizó fundación para este ayuntamiento en el
ejercicio 2013.”.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”

12.- RGE núm. 29627, de 2 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 22 de julio de 2014.
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Consultada la documentación económica presentada por la entidad “tres quarts X
cinc quarts Espai de Debat” para justificar las subvenciones recibidas con cargo a los
presupuestos municipales hemos observado que no aparecen reflejados el gasto por
el uso de las salas Barradas, L'Harmonia o Can Riera, espacios donde según su
memoria de actividades han realizado actos, conferencias y debates, atendiendo que
estos espacios son públicos solicitamos conocer si se les ha cedido el uso gratuito de
estas instalaciones, en caso contrario solicitamos conocer las cantidades
desglosadas abonadas por esta entidad en el año 2013 por el uso de estos
espacios.”

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 Veguín, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 29627 i data 2 de juliol de 2014, 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 23 de juliol 2014, sobre les activitats portades a terme
per l’entitat Tres quarts X cinc quarts als equipaments Auditori Barradas, l’Harmonia i
Can Riera, em plau adjuntar-vos l’informe realitzat per la Cap de Servei de Cultura en
el que dona resposta a la seva pregunta.
Cordialment,”
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 29627 i data 2 de juliol de 2014, 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 23 de juliol 2014, sobre les activitats portades a terme
per l’entitat Tres quarts X cinc quarts als equipaments Auditori Barradas, l’Harmonia i
Can Riera, em plau informar-li que:
El Reglament per a la utilització privativa d’equipaments culturals, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió celebrada el 25 de juliol de 1997, en la seva Disposició
addicional estableix que “el present reglament no serà aplicable als equipaments,
quan el seu ús per part de tercers es degui a les pròpies finalitats que, com espais
socialitzats, tenen assignats”. D’acord amb aquesta disposició, les activitats portades
a terme l’any 2013, en els equipaments referits -Auditori Barradas, l’Harmonia i Can
Riera- per l’entitat Tres quarts X cinc quarts no han generat ingressos per cessió d’ús,
en virtut de l’interès general dels actes organitzats per aquesta entitat, adreçats a la
ciutadania en el seu conjunt i d’accés gratuït.
En concret, l’entitat Tres quarts X cinc quarts ha portat a terme activitats a l’Auditori
Barradas, l’edifici l’Harmonia i la masia Can Riera sobre temes d’actualitat ciutadana:
cicle de debats sobre les relacions de Catalunya i Espanya, sobre la regeneració
política i la corrupció, sobre el compromís ciutadà i els nous moviments socials,
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també, s’ha donat veu a un cicle de col•loquis de política local amb participació de
tots els portaveus dels grups municipals, a més s’han acollit debats del cicle dedicat
als Drets Humans.
Tots aquests actes han comptat amb la presència d’experts de màxim interès i han
tingut un caràcter plural, que han donat eines d’anàlisi sobre temes que afecten i
preocupen els ciutadans i les ciutadanes de L’Hospitalet en els àmbits social, polític,
econòmic i de drets, a més de fomentar la sensibilització ciutadana envers els temes
de cooperació, solidaritat i drets humans.
Des de la Regidoria de Cultura entenem que forma part de les polítiques culturals el
foment de la participació mitjançant, entre altres, la realització d’actes divulgatius de
reflexió i debat.
És per aquesta raó que hem donat suport a les mateixes i s’han acollit aquestes
activitats en diferents equipaments culturals, cercant a través de la divulgació i la
participació l’enfortiment de la societat civil i del paper que aquesta ha d’assumir en
una democràcia més qualificada, doncs la cultura no pot sinó que cercar la mirada
crítica d’una ciutadania responsable, activa i compromesa.”
13.- RGE núm. 29629, de 2 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 22 de julio de 2014.
Del examen de la cuenta general hemos observado el pago de 5.808 € a Veus-Veus
S.L. (NIF B66092271) en concepto de "estrategia y arquitectura l'H 2.0" por lo que
solicitamos conocer a que responde este pago, y si es un estudio, copia del mismo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb número 29629, de data 2 de juliol de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari del dia 22 de juliol de 2014, respecte a “conèixer el pagament en concepte
d’estratègia i arquitectura LH2.0 a Veus Veus SL”.
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe de la Cap de Servei
d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
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“INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit, presentat amb data 2 de juliol de 2014, pel
regidor del grup municipal del PPC, senyor J. Javier Díez Crespo, pel que fa a la
pregunta amb número de registre 1097, en què sol•licita informació de la factura
d’import 5.808 euros de l’empresa Veus-Veus, SL de l’any 2013.
La factura esmentada correspon a la proposta de conceptualització, disseny de
continguts i arquitectura d’un espai on line de participació ciutadana.
Aquest canal s’està elaborant per tal de donar compliment al que estableix el
Reglament de Participació Ciutadana. Aquest reglament, aprovat definitivament en
sessió ordinària pel Ple municipal en data 29 de gener de 2013, fa referència a que
un dels principals mecanismes d'informació i difusió dels treballs dels diferents òrgans
que es configuren al Reglament com són el Consell de ciutat, els consells de
Districtes, les taules sectorials, etc, serà la web municipal o un espai d'accès
electrònic habilitat a l'efecte. (vegeu articles 37.4, 41.4 i 62, entre d'altres).
Actualment s’està donant la informació d’una manera provisional dins de l’antic espai
de “participació i civisme” del web municipal, sense que tingui la millor estructura
inductiva, funcionalitat i claredat informativa.
Per tot això, ha estat necessari dissenyar un nou espai per poder fer més fàcil la
recerca d’informació dels processos participatius que es duen a terme a la ciutat així
com per potenciar-los.
Com es desprèn d’aquest escrit, no és un estudi.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”
14.- RGE núm. 29631, de 2 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 22 de julio de 2014.
Del examen de la cuenta general hemos observado el pago de 1015,44 € a G.M.
Multi Sports en concepto de "equipació cursa nocturna" después de consultar la
factura física hemos observado que no se concreta el tipo de artículos adquiridos por
lo que solicitamos conocer que artículos concretos se adquirieron, el número de
artículos comprados y el destino de esta equipación (sponsors, corredores, miembros
de la organización, etc.).”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con el número 29.631 de fecha 2 de julio, i según lo que dispone el
artículo 55 Reglamento Orgànico del Pleno a efectos de que sea contestada en el
Pleno Ordinario que se celebrarà el próximo día 22 de julio de 2014, os informo de lo
siguiente:
Adjuntamos informe de gasto, con fecha 8 de julio, referente a la factura número: CE008710, de la empresa GM MUTI SPORTS, SL donde se dtalla la necesidad de
compra de material deportivo por parte de esta regidoría.
Sin otro particular y esperando haber dado respuesta a su solicitud de información,
reciba un cordial saludo.”
“INFORME DE DESPESA:
Núm.Factura: CE-008710
Data Factura: 18/03/2013
Tercer: GM MULTI SPORTS S.L.
S’informa que la Regidoria d’Esport i Joventut, organitza anualment la Cursa
Nocturna Ciutat de l'Hospitalet, a més de molts altres actes esportius de diferents
característiques. Val a dir que la Cursa Nocturna de l’any 2013, va assolir la xifra de
6.000 corredors inscrits. Es tracta doncs, d’un esdeveniment de grans dimensions, en
el que s’implica tot el personal de la Regidoria d’Esports i Joventut per a la seva
organització, a més d’altres col·laboradors.
Donades les característiques dels esdeveniments esportius en general, i d’aquest en
concret, de nit i amb gran volum de públic i participants, s’estimà necessari que el
personal de l’organització estigués degudament equipat amb roba identificativa i
adequada.
És així que es comprà roba identificativa que a més de per la Cursa Noctura i amb la
intenció de l’optimització de la despesa, servís per a propers esdeveniments
organitzats també per la mateixa Regidoria.
-

85 Polos amb escut imprès
12 Dessuadores amb escut imprès
12 Jaqueta forro polar amb escut imprès

Com a exemple, es mostra una imatge del polo adquirit, del qual encara tenim algun
exemplar en estoc i no repartit.”

…/…

154

15.- RGE núm. 29633, de 2 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 22 de julio de 2014.
Del examen de la cuenta general hemos observado el pago de 4.356 € a Shortcut
(NIF B59807214), después de consultar la factura física no se aclara el motivo de
este gasto ya que textualmente pone:
"mercadillos
diseño e implementación en internet 900 € 3 uds
dominios alojamiento y mantenimiento anual 300 € 3 uds"
Por lo que solicitamos aclaración de la naturaleza de dicho gasto.”

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 Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 29633, i data 2 de juliol de 2014, i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 22 de juliol de 2014, en relació a la despesa
registrada a nom de l’empresa Shortcut, l’informo:
Que l’àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, ha respost a la petició dels paradistes
dels mercats no sedentaris de la ciutat de poder ser visualitzats a Internet, i amb
l’objectiu de que mitjançant aquesta eina de difusió, els ciutadans de L’Hospitalet
tinguin un major coneixement d’aquesta tipologia comercial, al mateix temps que es
fomenta l’oferta i la demanda comercial.
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La pàgina web on es poden consultar els serveis d’aquests mercats no sedentaris i
fruit de la factura indicada és: http://www.mercadilloshospitalet.com
Atentament,”
16.- RGE núm. 29634, de 2 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 22 de julio de 2014.
Del examen de la cuenta general hemos observado el pago de 52,02 € a G.M. Multi
Sports en concepto de "M9621 Roja Allstar Hi Converse" por lo que solicitamos
aclaración de la naturaleza de dicho gasto.”

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:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 29634 i data 2 de juliol de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 de juliol de 2014, en relació a:

“Del examen de la cuenta general hemos observado el pago de 52,02 € a G.M. Multi
Sports en concepto de “M9621 Roja Allstar Hi Converse” por lo que solicitamos
aclaración de la naturaleza de dicho gasto”.
Us informen que no consta cap factura per l’import de 52,02 a G.M. Multi Sports.
Cordialment,”

17.- RGE núm. 29746, de 2 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 22 de julio de 2014.
Del examen de la cuenta general hemos observado el pago de 5.989,50 € a Anteverti
Consulting (NIF B65457806) en concepto de "informe Smart City l'Hospitalet cami
desplegament ciutat inteligent" por lo que solicitamos copia de dicho informe.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 29746 i data 2 de juliol de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 de juliol de 2014, en relació a l’informe “Smart
City L’Hospitalet, camí desplegament ciutat intel·ligent”, l’informo:
Que resta a la seva disposició a la nostre àrea, l’esmentat informe, el qual va ser
subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, projecte
“L’H Innova”, aprovat pel Ple Municipal, en sessió del 18 de febrer de 2014.
Atentament,”
18.- RGE núm. 29745, de 2 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 22 de julio de 2014.
Del examen de la cuenta general hemos observado el pago de 15.972 € a Laudantis
S.L. (NIF B83691535) en concepto de "estudio pla de sostenibilitat dins Pr. Emidel
Urbhal III" por lo que solicitamos copia de dicho estudio.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmia i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 29745 i data 2 de juliol de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 de juliol de 2014, en relació a l’estudi “pla de
sostenibilitat” dins del Programa EMIDEL URB-AL III, l’informo:
Que resta a la seva disposició a la nostre àrea, l’esmentat estudi, el qual va ser
subvencionat per la Comissió de les Comunitats Europees, projecte
“Desenvolupament Local i Emigració a Llatinoamérica -EMIDEL -, convocatòria del
Programa URB-AL III, aprovat pel Ple Municipal, en sessió del 25 de novembre de
2008.
Atentament,”
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19.- RGE núm. 30215, de 7 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partit Popular en virtut del artículo 55 del Reglamento
del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el
próximo pleno del día 22 de julio de 2014.
Sobre la última campaña municipal para recordar a la ciudadanía la Ordenanza del
Civismo y la Convivencia, y respecto a los tótems que se han colocado por la ciudad
solicitamos conocer:
-

Cuántos totems se han colocado
Qué empresa las ha producido
Qué empresa las ha colocado
Coste de la producción
Coste de la colocación”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, per escrit de data 22 de juliol de 2014 i
així consta literalment transcrit com a resposta a la pregunta RGE 25761 de 6 de juny
de 2014.
20.- RGE núm. 31280, de11 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 22 de julio de 2014
Recientemente se ha repartido un folleto en el que se informa a los vecinos de la
construcción de un edificio con pisos protegidos para jóvenes y un casal en Can Arus,
al respecto solicitamos conocer el número de ejemplares distribuidos, el coste de
impresión, el coste de su reparto así como cualquier otro coste relacionado y las
empresas contratadas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb número 31280, de data 11 de juliol de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari del dia 22 de juliol de 2014, respecte a ”conèixer el cost de diversos
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conceptes en relació al fullet informatiu de la construcció d’un edifici per a joves i un
casal a Ca n’Arús”.
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe de la Cap de Servei
d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit, presentat amb data 11 de juliol de 2014,
pel regidor del grup municipal del PPC, senyor J. Javier Díez Crespo, pel que fa a la
pregunta amb número de registre 1157, en què sol·licita informació del fullet
informatiu de la construcció d’un edifici per a joves i un casal a Ca n’Arús.
Pel que fa a aquest tema, no s’ha produït cap fullet . S’han realitzat 2500 cartes i 200
cartells porteria, informant de la construcció de nous habitatges per a joves i casal
per a la gent gran i de la durada de les obres.
L’import és de:
•
Cartes
292,25 euros
•
Cartells porteria
133,74 euros
•
Distribució
117,05 euros
Tots aquests imports no inclouen l’IVA.
L’empresa que ha fet la producció de les cartes i els cartells porteria ha estat Gráficas
San Sadurní, SLU, adjudicatari del concurs públic del servei d’impressió del material
gràfic i la distribució ha estat realitzada per l’empresa Dispublis, SL, adjudicatària del
contracte menor del servei de distribució i manipulats diversos.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”
21.- RGE núm. 29624, de 2 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 22 de julio de 2014.
Atendiendo que en el año 2010 se instaló una planta fotovoltaica en el cementerio
municipal con un coste de 1.256.107,44 € y que lleva tres años y medio sin funcionar
solicitamos conocer:
1.
Si se piensa poner en funcionamiento,
2.
si la respuesta es positiva conocer cuando
3.
Si en el caso de que se decidiera conectar a la red esta instalación habría que
hacer algún gasto en cuanto a la adecuación de las placas
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4.
Si estas placas están en condiciones de funcionar ya que nunca han estado
operativas y llevan tres años y medio instaladas
5.
La previsión de ingresos por la venta de electricidad”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 31.281 i data 11 de juliol de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de juliol de 2014, en relació amb la placa
fotovoltaica instal·lada al Cementiri municipal, us comunico el següent:
1.- Sí, està previst posar-la en funcionament.
2.- Actualment s’ha presentat tota la documentació necessària a l’OGE (Oficina de
Gestió Empresarial) i EIC (entitat inspectora de control) i ENDESA han realitzat totes
les proves i inspeccions necessàries. Actualment s’està tramitant el pagament
corresponent a la taxa de presentació de la documentació a la Generalitat. Tan aviat
es realitzi aquest pagament, es procedirà a injectar a la xarxa l’energia produïda per
la planta fotovoltaica.
3.- No s’ha de fer cap despesa d’adequació de les plaques.
4.- La instal·lació està en condicions de funcionar. S’han realitzat proves de
funcionament i aquestes han estat favorables.
5.- Els ingressos per venda d’electricitat seran variables, ja que el preu al qual se’ns
pagarà l’electricitat no és fix, i serà en funció de l’oferta i la demanda elèctrica diària
(mercat Pool). A més, la producció depèn de les hores de sol reals. S’estimen 9000
euros aproximadament d’ingressos anuals.”

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
2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 14 de juliol
de 2014 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 31456, de 14 de juliol de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
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general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-07-2014.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Respecte a la resposta a la pregunta numero 27880 de data 18/06/2014 feta per
aquest Grup Polític, els manifestem que la senyalització presentada en la seva
fotografia correspon a la que existia en l’accés a l’abaixador de R2 de Bellvitge i en la
que efectivament confirmaven la seva existència i que es troba molt lluny de la visual
dels usuaris en la sortida de l’estació del Gornal dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que la senyalització en aquest punt d’enllaç de dos serveis de transport públic es
inexistent, reiterem de nou la pregunta.
PREGUNTA
PRIMER:En cas de que sigui competència de l’Ajuntament la col·locació d’aquesta
senyal informativa, el pensa fer? En cas negatiu, per quina raó?
SEGON:En cas de que no sigui competència de l’Ajuntament la col·locació de la
senyal, es pensa demanar a l’organisme competent la seva instal·lació? Si es que no,
per quina raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecta a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
número 31456 i de data 14/07/2014, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 22/07/2014 en relació a “Atès que a l’estació de Gornal dels
Ferrocarrils de la Generalitat està indicat l’enllaç amb R2, però no a la sortida a peu
de carrer, fet que dificulta als viatgers el trobar l’accés a l’abaixador de BellvitgeGornal, la qual cosa fa que sovint moltes vegades deambulin pel barri i preguntin als
vianants...
Resposta
Informar-vos que s’ha sol·licitat a l’àrea corresponent la instal·lació d’un altre senyal
més proper a la sortida de l’estació del Gornal que quedi més visible de la visual dels
usuaris.
Ben atentament,”
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2.- RGE núm.31457, de 14 de juliol de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-07-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a la Carretera del Mig, 33 Bis de la Ciutat i a peu de carrer existeix un local
on s’efectua recollida i emmagatzematge de deixalles de tot tipus procedent de la
recollida de persones que arriben amb carretons.
PREGUNTA
Té aquest local autorització municipal per exercir específicament aquesta activitat?
En cas negatiu, quines actuacions es pensen portar a terme?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 31.457 i data 14 de juliol de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de juliol de 2014, en relació amb l’activitat
realitzada al local de la Ctra. del Mig, 33 bis d’aquesta ciutat, us comunico el següent:
Al Servei de Llicències d’Activitats hi consta presentada una comunicació d’inici
d’activitat, amb data 16 de juliol de 2012 per a desenvolupar-hi una activitat de
magatzem.
En data 16 de juliol de 2014, es va realitzar una visita d’inspecció i es va comprovar
que només s’hi guarden diversos estris i materials de caire personals i dos carretons
propis, que estaven buits i són utilitzats pel responsable de l’activitat per a la recollida
de deixalles al carrer.”

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

SRA. ALCALDESSA
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Bé, hem acabat de totes les mocions, no hi ha cap pregunta a l’Ordre del Dia, si hi ha
algun prec o alguna pregunta, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A la plaça dels Cirerers hi ha una font, una font la qual en
el lloc on està emplaçada hi ha unes reixes, que aquestes reixes estan francament
molt ensorrades respecte a la resta del sòl, podríem dir. Es tracta d’un recinte on
habitualment juguen els nens i aquest esvoranc, precisament, nosaltres creiem i ja
hem rebut queixes per part d’alguns usuaris de la pròpia plaça i de la font, que és un
perill especialment per aquests nens. És en aquest sentit, doncs que demanem si es
té coneixement, si es pensa procedir a què en aquest espai quedi reparada aquesta
situació i, per tant, que quedi normalitzada.
Hem rebut també una altra demanda la qual fa referència a un carrer concret, el
carrer del Centre, però que segurament ho podem estendre a d’altres llocs de la
ciutat, que és la incomoditat que hem de partir com a ciutadans, del fet que hi hagin
els contenidors d’escombreries, aquesta és una realitat, que tothom requereix
aquests contenidors, ningú els vol davant de casa seva. Cal bàsicament, entenem
des del nostre punt de vista, dues coses, una, entendre que això és necessari i que,
per tant, cal mirar de gestionar-ho de la millor manera, perquè sigui un servei i no una
molèstia per a la gent que està a l’entorn.
En aquest sentit, caldria i demanem dues coses, una és el que hi hagi una neteja,
se’ns demana, amb aigua, que diu que en aquests moments fa temps que això no
succeeix, i són d’altres veïns que també ens ho citen, i un altre element, que no sé
fins a quin punt pot ser, però que nosaltres creiem que podria, sense que això
representi un trasbals, en la gestió molt important, el fet que una vegada t’han
assignat a tu uns contenidors, aquest és un element mòbil, no cal que eternament ja i
per sempre, als que els hi ha tocat tinguin, vaja, aquest premi per sempre, si és
possible, doncs que pugui haver-hi una mobilitat dels mateixos. Gràcies.

En aquest moment per part de la Portaveu del grup municipal de Convergència i
Unió, Sra. Borràs, es fa lliurament a la Secretaria General de les preguntes següents:
•

Atès que al C/ del Centre nº9 hi ha uns contenidors de deixalles que provoquen
brutícia i males olors.
Vist que els veïns s’han queixat per la incomoditat que els suposa la brutícia i les
males olors que desprenen.
Atès que les molèsties sempre són pels mateixos veïns, que viuen tot just davant
dels contenidors.
PREGUNTA
Es pot canviar la ubicació d’aquests contenidors, alternant-ne la col·locació per
que les molèsties no siguin sempre pels mateixos veïns? Si és que sí, quan es
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farà?
S’ha considerat netejar l’entorn d’aquests contenidors amb aigua per treure la
brutícia acumulada i mitigar les molestes olors? Si és que sí, quan es farà i amb
quina freqüència?
•

Atès que a la Plaça dels Cirerers, al terra on es troba emplaçada la font hi ha
unes reixes que estan ensorrades de tal manera que ocasionen un perill pels
ciutadans.
Vist que es tracta d’un recinte on habitualment hi juguen els infants i aquest
esvoranc podria suposar un perill en especial per a ells.
PREGUNTA
Té coneixement l’Ajuntament sobre l’estat d’aquest terra?
Si és que sí, pensa procedir a reparar aquest espai?
Si és que sí quan té intenció de procedir a reparar-lo?

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Es saber si tiene conocimiento de la existencia de plaga
de cucarachas en algunas zonas de la ciudad y en caso de ser así, pues qué
medidas piensa adoptar el gobierno.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, prenem nota, jo crec que la Sra. Borràs feia menció a dues zones de la ciutat
molt concretes, la plaça dels Cirerers i el carrer del Centre, i el que farem és passar el
tema, evidentment, als serveis tècnics, perquè s’ho vagin... ja tenim..., doncs vinga,
Sr. Belver, perquè igual té ja data perquè ho arreglin.

SR. BELVER
No sabíem que ens ho anaven a preguntar, però ens ho sabem, a veure, el tema de
la plaça dels Cirerers ja ho tenim incorporat com una incidència i els serveis de
manteniment procediran a l’arranjament d’aquestes reixes que vostè planteja, així
que està detectat i s’ha incorporat en el sistema i a mesura, diguéssim, que anem
actuant, actuarem en breu, com a sistema de manteniment, diguéssim, de l’espai
públic de la ciutat.
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Respecte del tema dels contenidors, vostè jo crec que feia la pregunta i la resposta,
la ciutat és la que és, la coneixem, tenim aproximadament 4.600 contenidors,
aproximadament 780 bateries, o sigui, grups de contenidors, i com vostè molt bé
explicava, tothom vol tenir el contenidor a prop, però no davant, i això és impossible.
Evidentment, nosaltres sempre intentem buscar els emplaçaments que considerem
millors per ser eficients en el seu ús i en la seva recollida i, si s’escau, si s’ha de
moure alguna bateria de contenidors d’un lloc a un altre per, diguéssim, socialitzar la
molèstia, ja que una vegada que es col·loquen, la contracta que té una durada de
deu anys, tampoc seria absolutament lògic que a tot arreu estiguessin els deu anys,
però també li dic que tampoc podem anar canviant d’una banda a l’altra
permanentment, pensem que cada vegada que fem un moviment de contenidors,
costa 300 euros, ho dic perquè també incorporem que les coses també tenen un cost.
Això no vol dir que no es pugui fer mai, però que hem de tenir cura del que fem.
Respecte de la neteja amb aigua, sí que tenim un sistema, el que diem amb un
sistema dual, que va amb aigua a pressió, que periòdicament neteja totes les
ubicacions de tots els contenidors, és cert que no és ni cada dia, ni totes les
ubicacions tenen la mateixa freqüència, llavors, si en alguna ubicació en concret,
vostè deia la del carrer del Centre, ho mirarem, evidentment, i si requereix una neteja
més intensiva, amb un cicle de temps més curt del que té ara, evidentment ho
aplicarem.

SRA. ALCALDESSA
Sí, el tema que plantejava el Sr. del Río? Ja que el veig que està tant disposat a
contestar.

SR. BELVER
A veure, ja sé que diré obvietats, estem a l’estiu, plou poc, estem en una ciutat
pràcticament a cota zero, i tot això fa que malauradament en molts casos tenim
algunes plagues d’escarabats o de cucaratxes, això passa. Evidentment, sempre que
en detectem, intervenim des del punt de vista de salubritat i, fins i tot, en alguns
casos, en alguna zona enjardinada, el que fem és modificar el tipus de planta que
tenim o en els propis escocells dels arbres fem alguna intervenció, amb el
departament de Sanitat i amb el departament de Parcs i Jardins, per mirar d’eradicarles, que ja li dic que eradicar-les és impossible, però sí que treballem intensament en
aquests llocs on ja tenim detectat que es reprodueixen de manera més o menys
esporàdica.

SRA. ALCALDESSA
Bé, jo li pregaria al Sr. del Río que si hi ha algun tema concret, no general, sinó
concret, ho faci arribar al departament, perquè puguin actuar com sempre s’actua,
doncs el més ràpidament possible.
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Hem acabat el Ple, és l’últim Ple abans del període vacacional, si més no desitjar a
tothom que pugui fer vacances, doncs que descansi, que carregui piles i que al
setembre ens tornem a veure en el Ple, moltes gràcies.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

