1

Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2013/5
Data: vint-i-vuit de maig de dos mil tretze
Hora: 18.10h fins 22.25h
Lloc: Casa Consistorial

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

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Alfons Bonals i Florit
M Dolors Fernández Bosch
Jose M Garcia Mompel
José Castro Borrallo
Jaume Graells i Veguin
Antonio Bermudo Avila
Gloria Herance Alvarez
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Cristian Alcázar Esteban
Juan Carlos del Río Pin
Pedro Alonso Navarro
José Javier Díez Crespo
Sonia Esplugas Gonzalez
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
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Interventor General
Secretària General del Ple

S’ha excusat d’assistir-hi:
Sra.

Elisabet Bas Pujol

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 DIA 30 D’ABRIL DE 2013.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 30 d’abril de 2013, es pregunta si existeix alguna objecció i no
assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bona tarda a tots i a totes, comença la sessió ordinària del Ple del mes de maig i Sra.
Secretària quan vulgui pot començar a llegir 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, pel posicionament té la paraula el Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Plataforma per Catalunya ens abstindrem del punt número
1, del 3, del 4 i del 5 i votarem en contra del punt número 2.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem favorablement del 1
al 5, gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió votarà
favorablement al dictamen número 1 i ens abstindrem en el 2, en el 3, en el 4 i en el
5.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. El Partido Popular, el grupo municipal del Partido Popular,
se abstiene en el dictamen 1, en el 2, en el 3, en el 4 y también en el quinto. Y
volvemos a lamentar otra vez que vuelvan situaciones como la validez de actos
administrativos, cuando todos sabemos que tiene que hacerse de esta manera con
carácter urgente o cuando no se pueden hacer con el tiempo suficiente para seguir el
procedimiento administrativo. Esperemos que esto sea algo anecdótico y no se
vuelva a convertir, como en tiempos anteriores, en lo habitual.

SRA. ALCALDESSA
Señora Teniente de Alcalde de Hacienda.

SRA. PEREA
Sí, muy brevemente. Sr. del Río, supongo que se refiere al dictamen número 1, que
es el reconocimiento de…, el 5, no es que, vamos a ver, el 1 viene como motivo de
que la empresa que en su momento prestó el servicio, facturó tarde, pero el servicio
se había prestado, con lo cual lo que tenemos que hacer como Ayuntamiento es
reconocerlo, porque esto existe. Es decir, que no hay ningún tipo de irregularidad, era
para aclarárselo. Gracias.
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SRA. ALCALDESSA
D’acord, si no hi ha cap intervenció, passaríem a la Comissió Permanent d’Espai
Públic.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER VALIDAR I RECONÈIXER LA OBLIGACIÓ DE
L’AJUNTAMENT A FAVOR DE L’EMPRESA VIAJES IBERIA SAU, PER L’EMISIÓ
D’UN BITLLET D’AVIÓ BARCELONA-ALACANT, PER UN IMPORT DE 69,81
EUROS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 7 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas 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 Providència de l’Alcadessa-Presidenta, i per delegació de signatura la
Tinenta d'Alcaldia, s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per procedir a la
convalidació i el reconeixement de la despesa derivada en concepte d’un bitllet d’avió
Barcelona-Alacant, a favor de l’empresa VIAJES IBERIA, S.A.U, per un import de
69,81 euros.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat un veritable crèdit com a
conseqüència del servei realitzat, pel que s’hauria de reconèixer el crèdit a favor de
l’empresa VIAJES IBERIA, S.A.U.
ATÈS que l’abonament de la despesa realitzada per import de 69,81 euros es podrà
formalitzar amb càrrec a la partida 01.9231.226.99.50 del pressupost municipal de
2013, segons certificat d’existència de crèdit 130015118 de data 8 d’abril, emès per la
Intervenció General de l’Ajuntament.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial Decret
500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
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El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, en exercici de les facultats delegada per
l’Alcaldia-Presidència, 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, la conversió
administrativa de les actuacions administratives realitzades corresponents a la
despesa derivada en concepte d’un bitllet d’avió Barcelona-Alacant, pel Sr. Eduardo
del Fraile, dissenyador del disseny i la direcció d’art del cartell de les Festes de
Primavera 2011, a favor de l’empresa VIAJES IBERIA, S.A.U, per un import de 69,81
euros. (RC-5/13).
SEGON.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor l’empresa VIAJES
IBERIA, S.A.U, amb NIF A07001415, per import de seixanta-nou euros amb vuitantau cèntims (69,81 euros) corresponent a la factura número 0000519369/F290/1 de
data 18 de març de 2011, en concepte d’un bitllet d’avió Barcelona-Alacant, pel Sr.
Eduardo del Fraile, dissenyador del disseny i la direcció d’art del cartell de les Festes
de Primavera 2011.
TERCER.- El crèdit reconegut a l’’acord anterior per un import total de 69,81 euros,
es podrà formalitzar amb càrrec a la partida 01.9231.226.99.50 del pressupost
municipal de 2013, segons certificat d’existència de crèdit 130015118 de data 8
d’abril, emès per la Intervenció General de l’Ajuntament.
QUART.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que
disposa el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
CINQUÈ.- Notificar els anteriors acords a l’empresa interessada, a la secció
econòmica i als Serveis municipals.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 2.PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 4/2013
DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT.
Vist l’informe favorable condicionat de la Intervenció General que literalment diu:
“INFORME FAVORABLE CONDICIONAT al compliment dels mateixos tràmits que els
d’aprovació del Pressupost i a l’ajustament dels crèdits mitjançant la modificació de
crèdits corresponents.” No obstant això, es dóna compte del dictamen que es
transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 15 vots favorables dels
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representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 9 vots d’abstenció dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; i dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots en contra dels representants de
PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATESA la plantilla del personal al servei de l’ajuntament aprovada per acord del Ple
en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS que l’article 27.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals,
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla pot ser
modificada amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o
millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna.
ATÈS que l’article 126.3 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, estableix que
la modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el
compliment dels tràmits establerts per a la seva modificació.
VISTOS els informes del director de serveis d’Hisenda i Recursos Generals i l’informe
jurídic.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació de la plantilla és el Ple de l’ajuntament
d’acord amb l’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
El Ple, a proposta de la tinenta d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació 4/2013 de la plantilla del personal al
servei de l’ajuntament d’acord amb el detall següent:
1. PERSONAL FUNCIONARI
1.1. Amortització de places
Denominació de la plaça: Sotsinspector/a
Escala: Administració general
Subescala: Serveis especials
Classe: Policia local
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Subgrup: C1
Núm. de places que s’amortitzen: 1
1.2. Creació de places
Denominació de la plaça: Intendent/a major
Escala: Administració especial
Subescala: Serveis especials
Classe: Policia local
Subgrup: A1
Núm. de places que es creen: 1
Denominació de la plaça: Titulat/ada superior universitari/ària
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe: Tècnics/ques superiors
Subgrup: A1
Núm. de places que es creen: 1
2. PERSONAL LABORAL
2.1. Amortització de places
Denominació de la plaça: Tècnic/a superior
Classe: Branca tècnica
Subgrup: A1
Núm. de places que s’amortitzen: 1
SEGON.- EXPOSAR al públic aquest acord, amb l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els quals les
persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptat l’acord en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR la modificació de la
plantilla en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció general i al Comitè unitari de
treballadors.
CINQUÈ.- TRAMETRE una còpia de la modificació de la plantilla definitivament
aprovada a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals.

DICTAMEN 3.-

PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 31
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DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 72/2013 DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS els expedients incoats 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 2013, 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 31 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 72/2013 en la modalitat de
Transferència de crèdits per import total de (30.000,00 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
92.242.823,65
0,00
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03
149.997,57
18.953.246,60
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 4.777.234,68
76.768.105,73
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
0,00
2.421.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
191.303,91
1.299.303,91
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
TOTAL
202.355.080,71 29.260.699,49
0,00 231.615.780,20
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.032.732,85 4.076.122,56
82.108.855,41
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 1.446.388,28
78.904.561,13
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
-10.975,62
5.589.024,38
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.492.808,03
19.476.543,94
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.358.000,00 20.814.144,96
-30.000,00
30.000,00 30.172.144,96
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10
431.235,66
7.053.674,76
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
8.000.000,00
10.975,62
8.010.975,62
TOTAL
202.355.080,71 29.260.699,49
0,00 231.615.780,20

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 4.PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 36
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 81/2013 DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ; CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
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ATÈS els expedients incoats d’autorització de Baixa per anul·lació; crèdit
extraordinari, d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 del Text refós de la
llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, 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 36 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 81/2013 en la modalitat de baixa
per anul·lació; crèdit extraordinari, per import total de (21.499,89 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
92.242.823,65
0,00
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03
149.997,57
18.953.246,60
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 4.777.234,68
76.768.105,73
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
0,00
2.421.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
191.303,91
1.299.303,91
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
TOTAL
202.355.080,71 29.260.699,49
0,00 231.615.780,20
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.032.732,85 4.076.122,56
82.108.855,41
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 1.446.388,28
78.904.561,13
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
-10.975,62
5.589.024,38
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.492.808,03
19.476.543,94
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.358.000,00 20.814.144,96
-21.499,89
21.499,89 30.172.144,96
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10
431.235,66
7.053.674,76
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
8.000.000,00
10.975,62
8.010.975,62
TOTAL
202.355.080,71 29.260.699,49
0,00 231.615.780,20

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
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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).

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

DICTAMEN 5.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 16.910,13 EUROS, CORRESPONENTS A
DIVERSES FACTURES PRESENTADES PER CLECE SERVEIS INTEGRATS, SA,
PELS TREBALLS DE NETEJA, MANTENIMENT, VIGILÀNCIA, OBERTURA,
TANCAMENT DEL MERCAT DE CAN SERRA.(RC-6/13).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió de El Tinent d'Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per procedir al
reconeixement de les obligacions derivades de les següents factures:
CLECE SERVEIS INTEGRATS,SA FRA. 009980028412FAC.
DATA 30/11/2012, per un import de 5.636,71 Euros.
CLECE SERVEIS INTEGRATS,SA FRA. 009980030912FAC.
DATA 31/12/2012, per un import de 5.636,71 Euros.
CLECE SERVEIS INTEGRATS,SA FRA. 009980000113FAC.
DATA 31/1/2013, per un import de 5.636,71 Euros.
ATÈS que l’import total de les factures dels treballs realitzats és de 16.910,13 Euros.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits com a
conseqüència dels treballs realitzats, pel que s’hauria de reconèixer el crèdit a favor
de l’empresa CLECE SERVEIS INTEGRATS,SA.
ATÈS que l’abonament de les despeses realitzades per un import de 16.910,13
Euros, es podrà formalitzar a càrrec de la aplicació pressupostària 07.2410.226.99.50
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del pressupost municipal de 2013, segons certificat de retenció de crèdit núm.
130017003, de data 29 d’abril, emès per la Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial Decret
500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta de El Tinent d'Alcalde, titular de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, 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
realitzades en concepte dels treballs de neteja, manteniment, vigilància, obertura, i
tancament del Mercat de Can Serra.(RC-6/13).
SEGON.RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de CLECE
SERVEIS INTEGRATS,SA. Número de Identificació Fiscal A80364243,
FRA. 009980028412FAC. data 30/11/2012, per un import de 5.636,71 Euros.
FRA. 009980030912FAC. data 31/12/2012, per un import de 5.636,71 Euros.
FRA. 009980000113FAC. Data 31/1/2013, per un import de 5.636,71 Euros.
L’import total de les factures dels treballs realitzats en concepte dels serveis de
neteja, manteniment, vigilància, obertura, i tancament del Mercat de Can Serra és de
16.910,13 Euros.
TERCER.- Els crèdits reconeguts als acords anteriors per un import total de
16.910,13 Euros es podrà formalitzar a càrrec de la aplicació pressupostària
07.2410.226.99.50 del pressupost municipal de 2013, segons certificat de retenció de
crèdit núm. 130017003, de data 29 d’abril, 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 CLECE SERVEIS INTEGRATS,SA, als
Serveis Econòmics Administratius, i a l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació.
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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
Bé, gràcies, pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Votarem favorablement al punt número 7 i ens abstindrem del punt número 6.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor dels dos.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, des de Convergència i Unió ens abstindrem en el punt número 6 i votarem a favor
del número 7.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Abstención en el seis y a favor del siete.
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SRA. ALCALDESSA
D’acord, passem a la següent Comissió, la de Benestar i Serveis a les Persones.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 6.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT CORRESPONENTS ALS TREBALLS DE DIRECCIÓ DE LES
OBRES A EXECUTAR A LA PLATJA DEL POLIESPORTIU DE SANTA EULÀLIA,
REALITZATS PER L’EMPRESA GESCO GESTIÓ I CONTROL D’OBRES, S.L.L.;
TREBALLS D’URBANITZACIÓ PER ADEQUAR ELS ACCESSOS DEL CEIP
POMPEU FABRA, REALITZATS PER LA UTE CONSTRAULA – TECNOLOGÍA DE
FIRMES; I TREBALLS DE REPARACIÓ PUNTUAL DE LA GESPA ARTIFICIAL EN
EL CMF PROVENÇANA, REALITZATS PER LA UTE POLIGRAS IBÉRICA S.A.,
CONSTRUC-GREEN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.L. Y AGUSTÍ MASOLIVER S.A.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió del tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per procedir al
reconeixement de les obligacions derivades de la factura núm. A/27 de data 26 de
maig de 2010, presentada per l’empresa GESCO GESTIÓ I CONTROL D’OBRES,
S.L.L., pels treballs de direcció de les obres a executar a la platja del poliesportiu de
Santa Eulàlia (RC-2/2013), per import de 5.974,00 euros (5.150,00 euros més 824,00
euros corresponents al 16% d’IVA).
ATÈS que per Provisió del tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per procedir al
reconeixement de les obligacions derivades de la factura núm. HO-F12.0112 de data
29 de novembre de 2012, presentada per la UTE CONSTRAULA – TECNOLOGÍA
DE FIRMES, pels treballs d’urbanització per adequar els accessos del CEIP Pompeu
Fabra (RC-3/2013), per import de 49.398,23 euros (40.824,98 euros més 8.573,25
euros corresponents al 21% d’IVA).
ATÈS que per Provisió del tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
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Sostenibilitat s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per procedir al
reconeixement de les obligacions derivades de la factura núm. 1 de data 29 de
setembre de 2009, presentada per la UTE POLIGRAS IBÉRICA S.A., CONSTRUCGREEN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.L. Y AGUSTÍ MASOLIVER S.A., pels treballs
de reparació puntual de la gespa artificial en el CMF Provençana (RC-4/2013), per
import de 33.520,52 euros (28.897,00 euros més 4.623,52 euros corresponents al
16% d’IVA).
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits com a
conseqüència dels treballs realitzats, pel qual s’hauria de reconèixer el crèdit a favor
de les empreses que van executar els treballs.
ATÈS que l’abonament de la despesa realitzada per import de 88.892,75 euros es
podrà formalitzar pels imports i aplicacions pressupostàries següents:
-

-

-

per import de 5.974,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
06.1500.632.00.50 del pressupost municipal de 2013, segons certificat
d’existència de crèdit 130014858 de data 3 d’abril, emès per la Intervenció
General de l’Ajuntament.
per import de 49.398,23 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
06.1550.632.00.50 del pressupost municipal de 2013, segons certificat
d’existència de crèdit 130014853 de data 3 d’abril, emès per la Intervenció
General de l’Ajuntament.
per import de 33.520,52 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
06.1500.632.00.51 del pressupost municipal de 2013, segons certificat
d’existència de crèdit 130014852 de data 3 d’abril, emès per la Intervenció
General de l’Ajuntament.

VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial Decret
500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del Tinent d'Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
Primer.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, la conversió
administrativa de les actuacions administratives realitzades corresponents a la
despesa derivada dels treballs de direcció de les obres a executar a la platja del
poliesportiu de Santa Eulàlia (RC-2/2013); dels treballs d’urbanització per adequar els
accessos del CEIP Pompeu Fabra (RC-3/2013); i dels treballs de reparació puntual
de la gespa artificial en el CMF Provençana (RC-4/2013).
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Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa GESCO
GESTIÓ I CONTROL D’OBRES, S.L.L., amb NIF B61586236, per import de 5.974,00
euros (5.150,00 euros més 824,00 euros 16% d’IVA) corresponent a la factura núm.
A/27 de data 26 de maig de 2010, pels treballs de direcció de les obres a executar a
la platja del poliesportiu de Santa Eulàlia.
Tercer.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de la UTE
CONSTRAULA – TECNOLOGÍA DE FIRMES, amb NIF U64950827, per import de
49.398,23 euros (40.824,98 euros més 8.573,25 euros 21% d’IVA) corresponent a la
factura núm. HO-F12.0112 de data 29 de novembre de 2012, pels treballs
d’urbanització per adequar els accessos del CEIP Pompeu Fabra.
Quart.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de la UTE POLIGRAS
IBÉRICA S.A., CONSTRUC-GREEN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.L. Y AGUSTÍ
MASOLIVER S.A., amb NIF G64834526, per import de 33.520,52 euros (28.897,00
euros més 4.623,52 euros 16% d’IVA) corresponent a la factura núm. 1 de data 29 de
setembre de 2009, pels treballs de reparació puntual de la gespa artificial en el CMF
Provençana.
Cinquè.- Els crèdits reconeguts als acords anteriors per un import total de 88.892,75
euros es podrà formalitzar pels imports i aplicacions pressupostàries següents:
-

-

-

per import de 5.974,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
06.1500.632.00.50 del pressupost municipal de 2013, segons certificat
d’existència de crèdit 130014858 de data 3 d’abril, emès per la Intervenció
General de l’Ajuntament.
per import de 49.398,23 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
06.1550.632.00.50 del pressupost municipal de 2013, segons certificat
d’existència de crèdit 130014853 de data 3 d’abril, emès per la Intervenció
General de l’Ajuntament.
per import de 33.520,52 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
06.1500.632.00.51 del pressupost municipal de 2013, segons certificat
d’existència de crèdit 130014852 de data 3 d’abril, emès per la Intervenció
General de l’Ajuntament.

Sisè.- 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.
Setè.- Notificar els anteriors acords a les empreses interessades, a la secció
econòmica i a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.

PER A L’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT
DICTAMEN 7.DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT A LA “DECLARACIÓ DE LLEIDA. LES
CIUTATS I ELS POBLES PER L’EDUCACIÓ AMBIENTAL”, APROVADA EN LA
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13A ASSEMBLEA DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA
SOSTENIBILITAT, EN DATA 7 DE MARÇ DEL 2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que, en data 7 de març d’enguany, en la 13a Assemblea de la Xarxa de Ciutats
i Pobles cap a la Sostenibilitat (“la Xarxa”, en endavant) s’ha aprovat la
“DECLARACIÓ DE LLEIDA. LES CIUTATS I ELS POBLES PER L’EDUCACIÓ
AMBIENTAL”. En la qual es vol reconèixer el paper decisiu que ha protagonitzat
l’educació ambiental en la transformació de la nostra societat i, per això, s’ha
proposat un seguit de mesures per tal de potenciar aquest instrument vers la
sostenibilitat.
ATÈS que, amb la Declaració de Lleida de les ciutats i els pobles per l’educació
ambiental aprovada, la Xarxa es compromet a potenciar les polítiques d’educació per
la sostenibilitat en el món local; impulsar l’educació ambiental per avançar en la
implementació d’un nou model de governança participativa que ens porti a una
societat més sostenible; demanar la màxima coordinació entre les administracions
per tal de crear sinèrgies que condueixin a optimitzar la sensibilització ciutadana i els
resultats de la gestió ambiental; reconèixer el paper que tots els actors intervinents,
han jugat en la implementació de la conscienciació ambiental en la societat catalana;
continuar promovent la participació de la ciutadania; potenciar l’educació ambiental
formal, a través de centres educatius, i no formal en l’àmbit dels adults i del públic
familiar; treballar plegats amb el sector empresarial a través de les polítiques de
responsabilitat social, per fomentar l’activitat econòmica verda i les possibilitats
d’ocupació en el sector de l’educació ambiental i la sostenibilitat; incorporar les noves
tecnologies de comunicació vers la sensibilització ambiental; establir lligams amb les
xarxes educatives nacionals i internacionals, a través de la mateixa Xarxa; introduir la
transversalitat de l’educació per la sostenibilitat en el propi àmbit municipal; i invertir
en educació ambiental.
ATÈS que la Xarxa és una associació de municipis compromesos amb el medi
ambient, per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Fou creada el 16 de
juliol de 1997 en l'assemblea constitutiva que va tenir lloc a Manresa, on 118
municipis van formalitzar la seva adhesió, a l’empara de la disposició addicional
cinquena de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases de règim local. I que la Xarxa
constitueix una plataforma de cooperació, intercanvi i treball en xarxa, on els
municipis troben un marc adequat per intercanviar experiències, establir contactes
sistemàtics entre els tècnics i polítics, fomentar la participació i la implicació en relació
al desenvolupament sostenible, i per promoure i dur a terme projectes d’interès comú.
I que, en aquest marc, el nostre municipi s’incorporà a la Xarxa mitjançant acords del
Ple de data 4 de juliol de 1997.
ATÈS que, prèviament al suara esmentat acord, el Ple municipal en data 12 d’abril de
1996, es va adherir a la “Carta de les Ciutats i Municipis Europeus cap a la
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Sostenibilitat” (“Carta d’Aalborg”). I que, posteriorment, en data 22 de desembre de
2004 el Ple municipal es va adherir als compromisos d’Aalborg, adoptats en la
Conferència “Inspiració per futur-Aalborg+10” de juny de 2004.
ATÈS que la suara esmentada adhesió a aquests instruments comportava concretar
a l’àmbit municipal compromisos generals dimanants de la Cimera de la Terra a Rio
de Janeiro, celebrada el mes de juny de 1992, en l’Agenda 21 local d’aquesta ciutat.
La qual es va concretar en el “Pla d’Acció Ambiental de l’Hospitalet de Llobregat”
aprovat pel Ple municipal en data 5 de febrer de 2003.
ATÈS que entre els compromisos de la “Carta d’Aalborg” hi ha una crida al
protagonisme dels ciutadans i la participació de la comunitat en el desenvolupament
de les Agendes 21 locals, i en concret pel que fa a l’educació ambiental s’inclou la
voluntat de cercar les oportunitats per a l’educació i la formació en matèria de
sostenibilitat. I que aquesta voluntat s’ha incorporat al nostre Pla d’acció ambiental en
la Línea estratègica 6 de “Foment de la participació ciutadana, informació i educació
ambiental vers la sostenibilitat”, en el Programa d’actuació 6.3 “d’educació ambiental”.
VIST l’informe emès per l’assessor jurídic de l’àrea d’Espai Públic, d’Urbanisme i
Sostenible, amb els antecedents que han donat lloc a l’aprovació de la Declaració de
Lleida de les ciutats i els pobles per l’educació ambiental i que fonamenten la seva
adhesió per part del Ple municipal.
ATÈS que en la pròpia Declaració de Lleida de les ciutats i els pobles per l’educació
ambiental, aprovada pels membres de la Xarxa, es contempla la previsió de què se
sotmeti a la consideració aquest instrument dels respectius plens municipals abans
del 5 de juny, per tal de donar el màxim suport al compromís local envers l’educació
ambiental.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, de l’Àrea d’Espai Públic, d’Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER. - APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a la
“Declaració de Lleida. Les ciutats i els pobles per l’educació ambiental”, que va ser
aprovada en la 13a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat, celebrada el 7 de març del 2013 a Lleida, amb el següent tenor literal:
“DECLARACIÓ DE LLEIDA
LES CIUTATS I ELS POBLES PER L’EDUCACIÓ AMBIENTAL
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat vol reconèixer el paper decisiu
que ha protagonitzat l’educació ambiental en la transformació de la nostra societat.
Les ciutats i pobles estem convençuts que l’educació ambiental és una font de
creació de consciència, de valors i de coneixement basada en una nova relació entre
les persones i el medi, i que és una eina imprescindible per generar corresponsabilitat
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en la ciutadania i nous models de governança participativa.
Les ciutats i pobles afirmem que l’educació ambiental és també un instrument de
gestió ambiental necessari, sense el qual no es poden explicar els canvis que ha
experimentat la societat en àmbits de sostenibilitat tan estratègics com ara la gestió
dels residus, l’eficiència energètica, la mobilitat, la qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua
o la protecció del territori i de la biodiversitat.
L’educació ambiental també ha fet evolucionar la percepció ambiental de la població
en una direcció que ha elevat les garanties de qualitat de vida i de funcionament de
les nostres ciutats i pobles.
Esperonada per les primeres fites internacionals, com ara la Carta de Belgrad o la
Cimera de Rio, la societat catalana ha destacat com a pionera en l’aplicació de
l’educació ambiental en el nostre entorn més proper i, fins i tot, en el context europeu.
En aquesta tasca hi han tingut i encara hi tenen un paper essencial el món local i els
ajuntaments, que entenen que cal posar en marxa projectes i serveis d’educació
ambiental que donin suport a la seva gestió ambiental municipal.
Bona prova n’és el reconeixement que en el darrer any ha tingut la ciutat de Lleida,
que ara ens acull, la qual va ser guardonada amb el Premi Ciutat Sostenible en la
categoria d’educació ambiental per la Fundació Fòrum Ambiental.
Els ens locals s’han vist acompanyats per la resta d’administracions i han rebut el
suport de la tasca innovadora i pionera de les diputacions i de la Generalitat de
Catalunya.
Les ciutats i els pobles volem reconèixer també el paper de la societat civil té en
aquest àmbit: el ric teixit d’entitats veïnals, socials i del tercer sector ambiental, les
empreses i els professionals de l’educació ambiental i, molt especialment, la
ciutadania . La seva capacitat de generació de consciència social, de mobilització, de
creació de corresponsabilitat i d’implicació han estat i són indispensables.
Avui, en el context de contenció pressupostària i de cooperació necessària entre
actors, la Xarxa considera que l’educació ambiental és més essencial que mai per
garantir una gestió ambiental municipal eficient i de qualitat.
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat,
Acordem,
Potenciar les polítiques d’educació per la sostenibilitat en el món local, que és el
que està més proper a la ciutadania, perquè estem convençuts que són una font de
valors ambientals i de coneixement i perquè constitueixen una de les garanties d’èxit
de la gestió ambiental municipal i de l’eficiència en l’ús dels recursos naturals i
econòmics.
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Impulsar l’educació ambiental per avançar en la implementació d’un nou model de
governança participativa que ens porti a una societat més sostenible.
Demanar la màxima coordinació entre les administracions per tal de crear
sinergies que condueixin a optimitzar la sensibilització ciutadana i els resultats de la
gestió ambiental. Per part nostre, ens instem com a ajuntaments a ser generosos a
l’hora de compartir els nostres recursos amb altres entitats locals i ens comprometem
a adherir-nos i participar activament en alguna de les campanyes de sensibilització
que s’organitzin des de la Xarxa.
Reconèixer el paper que tots els actors intervinents, han jugat en la
implementació de la conscienciació ambiental en la societat catalana, i en particular el
de les entitats d’educació ambiental i el tercer sector ambiental de Catalunya amb qui
cal potenciar sinèrgies mútues.
Continuar promovent la participació de la ciutadania, perquè el món local entén
que la gestió ambiental municipal es mou cada cop més en el marc de la
corresponsabilitat.
Potenciar l’educació ambiental formal, ja que els centres educatius segueixen sent
un espai de creació de coneixements i de consciència ambiental i un àmbit
d’aprenentatge de la corresponsabilitat ambiental. Alhora, aprofitar l’espai educatiu
per donar a conèixer la tasca municipal en matèria de sostenibilitat i capacitar el
professorat i els alumnes; i afavorir la creació de xarxes escolars i espais d’intercanvi
entre actors educatius, com a elements de potenciació de la sostenibilitat i de la
cohesió territorial.
Promoure l’educació ambiental no formal en l’àmbit dels adults i del públic familiar,
i en particular amb la població amb més dificultats d’accés a la informació ambiental.
Treballar plegats amb el sector empresarial a través de les polítiques de
responsabilitat social, per fomentar l’activitat econòmica verda i les possibilitats
d’ocupació en el sector de l’educació ambiental i la sostenibilitat.
Incorporar les noves tecnologies de comunicació, per tal d’aprofitar els avantatges
que proporcionen en matèria de sensibilització i per facilitar l’accessibilitat als
recursos de comunicació, així com per assegurar drets fonamentals com ara la
garantia d’accés a la informació ambiental i la participació pública en la presa de
decisions.
Establir lligams amb les xarxes educatives nacionals i internacionals, a través de
la mateixa Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per desenvolupar
objectius i projectes comuns que promoguin la complicitat de la ciutadania en l’impuls
de les polítiques ambientals locals.
Introduir la transversalitat de l’educació per la sostenibilitat en el propi àmbit
municipal, per tal que el personal dels ajuntaments exerceixi com a actor
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exemplaritzant de la corresponsabilitat
ambientalment correctes.

ambiental

i

dels

comportaments

Invertir en educació ambiental, per l’efecte multiplicador que els efectes de la
inversió tenen en eficiència i estalvi dels recursos.
Finalment, ens instem a presentar la Declaració de Lleida en els respectius plens
municipals abans del 5 de juny i a notificar a la presidència de la Xarxa els acords
que s’hi adoptin, per tal de donar el màxim suport al compromís local envers
l’educació ambiental./13a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat /Lleida, 7 de març de 2013”
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la Presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat.

COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Benestar i Serveis a les Persones, es produeixen les intervencions
següents:
SRA. ALCALDESSA
D’acord, pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies, votarem en contra del punt número 8 i a favor de la resta.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem
favorablement als set dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sra. Clar.
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SRA. CLAR
Sí, pel vot de Convergència i Unió, ens abstindrem en el número 8 i votarem
favorablement a la resta.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, el grupo municipal del Partido Popular se abstiene en el dictamen 8 y vota a favor
del resto.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, hem finalitzat els dictàmens, tal i com hem comentat a la Junta de
Portaveus, hauríem de procedir, perquè hi ha tres dictàmens d’urgència i una moció
d’urgència, votaríem i ens posicionaríem en aquests moments si aprovem o no la
urgència i desprès procediríem a la lectura, ho fem abans no? Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
Fem millor la part dispositiva i desprès la moció en la part de participació.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, doncs faríem els tres dictàmens, si vol llegir.

SERVEIS A LES PERSONES

REGIDORIA D'ESPORTS I JOVENTUT

DICTAMEN 8.PER APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A
L’ENTITAT CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET AMB LA FINALITAT DE
SUBVENCIONAR LES ACTIVITATS ESPORTIVES DE LA TEMPORADA
2012/2013, PER UN IMPORT DE 265.304 €.
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Vista l’Observació d’Intervenció General que literalment diu:”OBSERVACIÓ. S’ha de
justificar el 100% de l’activitat subvencionada.” No obstant això, es dóna compte del
dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 15 vots
favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 9 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots en contra
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2012, va
obrir la convocatòria del concurs públic per a l’atorgament de subvencions per a
l’exercici econòmic de l’any 2013 i va aprovar les bases específiques que la regulen
així com els formularis annexos, per Acord publicat al BOPB del 4 de gener de 2013.
VISTA la sol·licitud de subvenció següent:
Data de presentació: 31/12/2012 (Registre 55589)
Entitat beneficiària: Centro de Deportes de Hospitalet (NIF V08973364)
Activitat a subvencionar: Activitats esportives corresponents a la temporada
2012/2013
Cost total de l’activitat a subvencionar: 604.304 euros
Import sol·licitat: 265.304 euros
VISTA l’acta de la Comissió Qualificadora del concurs públic per a l’atorgament de
subvencions per a l’exercici econòmic de l’any 2013, reunida el dia 07/03/2013, en la
qual es proposa l’atorgament de la subvenció abans esmentada.
ATÈS que la proposta de la Comissió Qualificadora ha estat acceptada per l’entitat
beneficiària el dia 30/04/2013.
VIST el document de retenció de crèdit número 130015391 del dia 09/04/2013, que
certifica l’existència de saldo de crèdit disponible i retingut per a satisfer aquesta
subvenció, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 03.3410.489.00.00 del
pressupost corrent.
ATÈS que la documentació que consta a l’expedient acredita el compliment dels
requisits establerts tant a les bases específiques d’aquesta convocatòria com a la
normativa vigent.
ATÈS que la present subvenció compleix els requisits previstos a l’article 88.2 del
Reial decret 887/2006 per procedir al seu pagament anticipat, tant pel que fa a
l’entitat beneficiària com a les activitats subvencionades, d’acord amb la

…/…

24

documentació que conforma l’expedient.
ATÈS que les bases específiques d’aquesta convocatòria no preveuen la necessitat
de garanties per al pagament anticipat de les subvencions i per tant, en aplicació del
que disposa l’article 42 del Reial decret 887/2006, no procedeix l’exigència de
constituir cap garantia.
VIST l’informe favorable de el Cap de Servei emès el 04/03/2013, en relació amb la
concessió de la subvenció de referència.
VIST l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica el dia 10/05/2013.
VISTOS l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el títol III del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
VISTOS el règim jurídic i el procediment de concessió de subvencions, regulats per la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, desenvolupada pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol; i per l’Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions (BOPB 10/02/2005).
ATÈS que de conformitat amb els articles 16 i 21 de l’Ordenança general reguladora
de la concessió de subvencions, en relació amb l’article 23.1 de les Bases d’execució
del pressupost general per a l’exercici 2013, l’òrgan competent per als actes
d’autorització, compromís de despesa i liquidació de compromís de despesa derivats
de subvencions corrents superiors als 240.400 euros, serà el Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Esports i Joventut i amb el dictamen previ
de la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les Persones,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la concessió de la subvenció següent:
Entitat beneficiària: Centro de Deportes de Hospitalet (NIF V08973364)
Activitat subvencionada: Activitats esportives corresponents a la
temporada 2012/2013 (despeses justificades entre l’1 d’agost de 2012 i 31
de juliol de 2013)
Cost total de l’activitat subvencionada: 604.304 euros
Import concedit: 265.304 euros
De conformitat amb el que preveu l’article 10 de les bases específiques d’aquesta
convocatòria, aquesta subvenció s’atorga com a import cert als efectes previstos a
l’article 32.2 del Reial decret 887/2006.
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SEGON.- ABONAR a Centro de Deportes de Hospitalet l’import de la subvenció,
prepagable del 100% de la quantitat concedida, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària núm. 03.3410.489.00.00, d’acord amb el document de retenció de
crèdit número 130015391 del dia 09/04/2013, en els termes previstos a l’article 88.2
del Reial decret 887/2006; dispensant-la de la imposició de garantia.
TERCER.- COMUNICAR a l’entitat beneficiària que aquesta subvenció resta sotmesa
a les exigències previstes tant a les bases específiques d’aquesta convocatòria com a
la normativa vigent, entre les quals:
•

Justificar el compliment dels requisits, la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat pels quals s’atorga aquesta subvenció.

•

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i inspecció a efectuar per l’òrgan
competent, així com al control financer al que fa referència la disposició
addicional 14 en relació al títol III de la Llei general de subvencions.

•

Comunicar a aquest Ajuntament l’obtenció d’altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos que financen la mateixa activitat o projecte, durant els
dotze mesos anteriors.

•

Disposar dels llibres comptables, registres i la resta de documentació, en els
casos establerts a la legislació mercantil o sectorial.

•

Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, durant un
període de sis anys.

•

Adoptar les mesures de difusió, en el sentit d’establir que l’activitat o projecte
s’ha realitzat amb ajuda o subvenció de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

•

Procedir al reintegrament dels fons percebuts i que no pugui justificar, o al
reintegrament total dels fons, en el supòsits previstos a l’article 37 de la Llei
general de subvencions.

•

Presentar un ofici signat pel representant legal de l’entitat en el qual
s’assenyalin les dades bancàries; el nom de la persona beneficiaria a favor de
la qual s’ha d’ingressar l’import de la subvenció, o en el seu cas, el nom de
l’entitat col·laboradora, com a requisit previ per a la percepció de la subvenció;
d’acord amb el que estableix l’article 27 de l’Ordenança general reguladora de
la concessió de subvencions.

QUART.- ADVERTIR a l’entitat beneficiària que en un termini màxim de sis mesos
des del dia hàbil següent a fer-se efectiu l’import de la subvenció, haurà de presentar
a l’àrea gestora o territorial corresponent la documentació justificativa de l’activitat
subvencionada, mitjançant instància acompanyada de la memòria de l’activitat,
certificat que acrediti la realització de l’activitat, i una relació classificada de les
factures aportades, mitjançant els formularis normalitzats que consten a les bases
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específiques de la convocatòria, d’acord amb el que estableixen l’article 11
d’aquestes bases i els articles 72 i 73 del Reial decret 887/2006.
La documentació aportada romandrà en poder de l’àrea gestora o territorial fins a la
finalització de la realització del control financer previst als articles 44 i següents de la
Llei general de subvencions.
CINQUÈ.- DONAR PUBLICITAT de la concessió d’aquesta subvenció, d’acord amb el
que disposen l’article 13 de les bases específiques de la convocatòria i l’article 18 de
la Llei general de subvencions.
SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord a l’entitat beneficiària, a l’àrea gestora o
territorial, a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l’Habilitat de l’Àrea.

BENESTAR I FAMÍLIES

DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS REPOSICIÓ DEL SR
DICTAMEN 9.J.A.G.B., PER INFRACCIO A LA NORMATIVA SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. IMPORT TOTAL 300 € SA
68/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que mitjançant Resolució núm. 8140/2012, de 15 d’octubre, es va incoar el
present procediment sancionador, número 68/12 contra el Sr. Jorge Alberto Giler
Barragan, amb NIE X-3942730-R i domicili al carrer Naranjos, núm. 38, 2n 1a, de
l’Hospitalet, per la comissió de presumptes infraccions a la normativa sobre tinença
de gossos considerats potencialment perillosos.
Atès que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de la imputada, dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
Vist que, en data 29 de gener de 2013 es va adoptar l’acord de Ple núm. U0503/110,
pel qual s’imposava a la imputada una sanció per portar el gos perillós sense corretja
ni morrió per la via pública, i que l’esmentat acord consta notificat en data 5 de març
de 2013.
Vist que, en data 7 de març de 2013 l’imputat va presentar un escrit en el Registre
municipal (RGE 3 11723) oposant-se a la sanció imposada i que pel seu contingut,
encara que parli d’al·legacions, s’ha de qualificar como un recurs de reposició contra
l’acord de Ple núm. U0503/110, de 29 de gener.
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Vistos els articles 19 i 20 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, en
relació amb l’art. 108 de la llei 7/1985, RBRL.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
VISTES les competències resolutòries del PLE, atorgades per l’article 123.1.p) de la
llei 7/1985, LBRL, en relació amb l’article 13.1 de la llei 10/1999, de 30/7, modificada
per l’article 49 de la llei 7/2004, de 18/7, de mesures fiscals i administratives.
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 el recurs de reposició presentat, perquè es
tracta d’un conjunt de manifestacions unilaterals de l’imputat, i que no disposen de
cap suport provatori –ni tan sol indiciari-, suficient per a contradir ni modificar la
veracitat dels fets declarat i provats en el procediment.
SEGON.- MANTENIR els fets, la qualificació i la sanció econòmica de 300.- euros,
imposada en l’esmentat acord de Ple núm. U0503/110, de 29 de gener.
TERCER.- COMUNICAR la present acord a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i a la Intervenció General.

DICTAMEN 10.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. V.C.M. PER INFRACCIÓ A
LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. IMPORT TOTAL 700,00 EUROS. EX. SA 96/12
PA
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies núm.
0188/2013, de 16 de gener, es va incoar el present procediment sancionador contra
el Sr. Valentín Cordero Martínez, amb domicili al carrer Teide, núm. 36, 4rt 1a, de
l’Hospitalet.
VIST que l’ esmentat Decret i la proposta de resolució van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació els dies 21 i 24 de gener de 2013; 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 12 de febrer de 2013 i exposició al Tauler d’anuncis de
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l’Ajuntament entre els dies 1 i 13 de febrer de 2013.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. Valentín Cordero Martínez, dintre del termini de quinze dies atorgat a
l’efecte.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
VIST la proposta definitiva de resolució de data 15 de març de 2013.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. Valentín Cordero Martínez, mitjançant
resolució núm. 0188/2013 de 16 de gener.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 15 de març de 2013 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets als Sr. Valentín Cordero Martínez,
domiciliat al carrer Teide, 36 4rt 1a de l’Hospitalet, per infracció de la Llei 10/1999 de 30
de juliol, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
QUART. – IMPOSAR al Sr. Valentín Cordero Martínez, domiciliat al carrer Teide, 36 4rt
1a, de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es
relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar el gos potencialment perillós sense morrió 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, que es
qualifica com a GREU, i es proposa una sanció de 300,00.-euros (art. 11 Llei
10/1999).
2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art. 1.c)
de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre general
d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos. El que
constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei que es qualifica com a
GREU, i es proposa una sanció de 400,00.- euros (art. 11 de la Llei 10/1999).
Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. Valentín Cordero Martínez,
domiciliat al carrer Teide, 36 4rt 1a, 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.
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CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la
Instructora i a la Intervenció General.

persona interessada, a la

DICTAMEN 11.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. J.F.A.Z. PER INFRACCIÓ A
LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. IMPORT TOTAL 550,00 EUROS. EX. SA 101/12
PA
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies núm.
10587/2012, de 21 de desembre, es va incoar el present procediment sancionador
contra el Sr. Juan Fco. Aguas Zambrano, amb domicili al carrer Pubilla Casas, núm.
13 baixos 1a, de l’Hospitalet.
VIST que l’ esmentat Decret i la proposta de resolució van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació els dies 14 i 18 de gener de 2013; 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 12 de febrer de 2013 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament entre els dies 1 i 13 de febrer de 2013.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. Juan Fco. Aguas Zambrano, dintre del termini de quinze dies atorgat a
tal efecte.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
VIST la proposta definitiva de resolució de data 10 de març de 2013.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. Juan Fco. Aguas Zambrano, mitjançant
resolució núm. 10587/2012 de 21 de desembre.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 10 de març de 2013 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
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TERCER.- DECLARAR responsable dels fets als Sr. Juan Fco. Aguas Zambrano,
domiciliat al carrer Pubilla Casas, núm. 13 baixos 1a, de l’Hospitalet, per infracció de
la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
QUART.- IMPOSAR al Sr. Juan Fco. Aguas Zambrano, la comissió de les infraccions
que es descriuen i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.

Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU, i es proposa una sanció de 150,00.-euros (art. 11 Llei
10/1999).

2.

No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art. 1.c)
de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre general
d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos. El que
constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei que es qualifica com a
GREU, i es proposa una sanció de 400,00.- euros (art. 11 de la Llei 10/1999).

Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. Juan Fco. Aguas
Zambrano, domiciliat al carrer Pubilla Casas, 13 baixos 1a, 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.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la
Instructora i a la Intervenció General.

persona interessada, a la

DICTAMEN 12.PER IMPOSAR SANCIO AL SR. Y.B.P. PER INFRACCIÓ A
LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. IMPORT TOTAL, 150 EUROS. EX. SA 12/2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que en data 14 de març de 2013, es va dictar la resolució núm. 2347/2013, per
la qual s’incoava expedient sancionador al Sr. Yoelvi Batista Paulino, amb DNI
46469624X, domiciliat al carrer Aigües de Llobregat, 11 2n 2a d’aquesta ciutat i
s’acordava imposar 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 notificats personalment al imputat en

…/…

31

data 19 de març de 2013, com així consta a la corresponent diligència de notificació.
VIST que mitjançant instància presentada en el Registre municipal el dia 25 de març
de 2013 (RGE 14764), l’imputa’t va formular al·legacions contra la esmentada
Resolució, centrades en que els fets imputats no revestien cap perill per a les
persones ni les coses perquè la zona on van produir-se és un descampat deshabitat i
sense edificacions al voltant. Finalitza sol·licitant l’anul·lació o la reducció de la sanció
proposta.
VIST que a la vista del contingut de les dites al·legacions, s’ha emès informeproposta definitiva per part de la Sra. Instructora en data 2 de abril de 2013, on
proposa estimar-les parcialment pels motius que al·lega.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions formulades per l’interessat en
el seu escrit de 25 de març de 2013. La infracció identificada amb el núm. 1 (portar el
gos sense morrió i deslligat a la via pública), que consta a la proposta de resolució de
data 14 de març de 2013 pels motius següents: revisada la documentació obrant a
l’expedient, així com identificada la zona on van succeir els fets (C/ Manuel Azaña /
Av. Albert Bastardes, de l’Hospitalet), s’adverteix que, efectivament, es tracta d’una
àmplia zona de descampats que llinda amb el municipi de Barcelona. A més, els
butlletins de denúncia núms 405852 i 425084 del Servei de la Guàrdia Urbana no
refereixen la presència de persones al voltant ni que els fets suposessin cap perill per
a ningú.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutiu d’una infracció de caràcter greu i
declarar al Sr. Yoelvi Batista Paulino amb DNI 46469624X i domiciliat al carrer Aigües
de Llobregat, 11 2n 2a d’aquesta ciutat, autor de l’ esmentada infracció, tal i com es
deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- MODULAR la proposta de sanció feta en el seu dia en un 50% a la baixa,
al Sr. Yoelvi Batista Paulino, responsable de la comissió de la infracció que es
descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat que es dirà:
1).-

Portar el gos potencialment perillós sense morrió i deslligat a la via pública El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos
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► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU,
► Qualificació definitiva de la sanció 150,- Euros,
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a les persones interessades
Intervenció General.

i a la

DICTAMEN 13.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. A.E.R.P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP.SA91/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant resolució núm. 0569/2013 de 30 de gener de 2013, La Tinenta
d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies va incoar expedient sancionador
contra el Sr. ANDRES EFRAIN RODRIGUEZ PALMA, amb domicili al carrer Florida,
125, 3r 1a, de l’Hospitalet, per infracció de la Llei 10/1999, per portar el gos
potencialment perillós sense morrió ni corretja a la via pública.
VIST que l’esmentada resolució i la proposta adjunta, van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació a l’interessat els dies 11 i 15 de febrer de 2013, per
la qual cosa i als efectes de l’article 59.5 de la Llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar
mitjançant publicació als BOPB de 11 de març de 2013 i exposició al Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament entre els dies 27 de febrer i 11 de març de 2013.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en l’esmentat termini de 10 dies.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 2 d’abril de 2013, s’ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:

ACORDA:
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PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. ANDRES EFRAIN RODRIGUEZ PALMA
mitjançant resolució núm. 569/2013 de 30 de gener.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 2 d’abril de 1013 i en conseqüència declarar provats els fets que
s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. ANDRES EFRAIN RODRIGUEZ
PALMA, amb domicili al carrer Florida, 125, 3r 1a de l’Hospitalet , per infracció de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART. - IMPOSAR al Sr. ANDRES EFRAIN RODRIGUEZ PALMA, amb domicili al
carrer Florida, 125, 3r 1a de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar el gos potencialment perillós sense morrió 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. (art. 11 Llei 10/1999)

CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i Inspecció i a la Intervenció General.

DICTAMEN 14.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. R.S.G.P., NÚM.
D’EXPEDIENT SANCIONADOR DEL SERVEI DE SALUT SA 55/12, PER
DIVERSES INFRACCIONS DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant Resolució núm. 7897/2012, de 4 d’octubre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. Ricardo Simon Gutierrez Prado, amb
domicili al carrer Menta, 13 , baixos 2a d’Esplugues de Llobregat, per infracció de la
Llei 10/1999, per portar el gos potencialment perillós sense morrió ni corretja a la via
pública i no disposar de l’assegurança de responsabilitat civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos.
VIST que l’esmentada resolució i la proposta adjunta, van ser objecte de diversos
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intents infructuosos de notificació a l’imputat entre els dies 17 i 22 d’octubre de 2012
(es va deixar una còpia a la bústia); per la qual cosa i als efectes de l’article 59.5 de la
Llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar mitjançant publicació al BOPB del 20 de
novembre de 2012 i exposició al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, entre els dies 13 i 25 de febrer de 2013.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en l’esmentat termini de DEU dies (10 dies).
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, s’ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. Ricardo Simon Gutierrez Prado mitjançant
resolució núm. 7897/2012, de 4 d’octubre de 2012.
SEGON.- RATIFICAR la proposta definitiva, presentada per la Instructora del
procediment en data 20 de març de 2013 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. Ricardo Simon Gutierrez Prado,
amb domicili al carrer Menta, 13, baixos 2a d’Esplugues de Llobregat, per infracció de
la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART. - IMPOSAR al Sr. Ricardo Simon Gutierrez Prado, 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 morrio 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.
2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
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condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art.
1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre
general d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
Qualificació definitiva de la infracció: GREU infracció de l’article 7.3.b)
de la Llei 10/99.
Sanció definitiva: 400,00.- euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i Inspecció, a la Intervenció General i a
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

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

SRA. ALCALDESSA
La moció la farem al final, d’acord. Primer votaríem la urgència, si no hi ha
inconvenient, votem tots la urgència, posicionament Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Ens abstindrem dels tres punts.

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

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Ens abstenim als tres dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, ara sí, procediríem a la segona part del Ple de control i fiscalització.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

PROPOSTA D’URGÈNCIA 1.- PER CONFIRMAR LA DESIGNACIO COM A
REPRESENTANT D’AQUEST AJUNTAMENT EN LA JUNTA GENERAL DE LA
SOCIETAT FIRA 2000,SA, A L’ALCALDESSA SRA. NURIA MARIN MARTÍNEZ.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS que l’Ajuntament en Ple en sessió 6 de Maig de 2008, va acordar que la
representació de l’Ajuntament en la societat FIRA 2000 SA correspongués a
l’alcaldessa Sra. Núria Marín Martínez.
ATÈS que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat és soci de FIRA 2000 SA amb
NIF A-60272705, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 35451, full B100487, foli 218, la qual, de conformitat amb l’art. 15 dels Estatuts socials està regida
per la Junta General d’Accionistes i el Consell d’Administració, entre d’altres càrrecs.
VIST que l’article 29 dels Estatuts determina que el Consell d’Administració estarà
integrat, entre d’altres, per un Conseller/a nomenat per la Junta General a proposta
de L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, que exercirà el seu mandat per termini
de 5 anys, amb possibilitat de ser reelegits de manera indefinida.
VISTA la finalització del termini del mandat anterior de 2008 i la necessitat de
mantenir la representació de l’Ajuntament en els òrgans de la societat, cosa que
requereix el nomenament de representant que ostenti aquesta representació.
VIST que l’article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, atorga
al Ple la competència per a la designació dels membres electes que han de
representar l'Ajuntament en d'altres institucions o entitats quan sigui competència
plenària en relació a l’art. 52.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,
El Ple acorda:
PRIMER.- CONFIRMAR LA DESIGNACIÓ com a representant d’aquest Ajuntament
en la Junta General de la Societat FIRA 2000 SA, a l’alcaldessa Sra. Núria Marín
Martínez.
SEGON.- PROPOSAR a la Junta General de FIRA 2000 SA la reelecció de
l’alcaldessa Sra. Núria Marín Martínez, com a membre del Consell d’Administració de
la societat
TERCER.- TRAMETRE certificat del present acord a la societat FIRA 2000 SA.
QUART.- TRASLLADAR el present acord a l’alcaldia, a la secretaria i a la
intervenció municipal als efectes oportuns.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

PROPOSTA D’URGÈNCIA 2.- PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
NÚM. 38 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT
87/2013 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; 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 i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.

ATÈS els expedients incoats d’autorització de crèdit extraordinari, d’acord amb el
que es preveu a l’article 177 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.

ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, 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; segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,

ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 38 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 87/2013 en la modalitat de crèdit
extraordinari, per import total de (6.500.000,00 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
92.242.823,65
0,00
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03 2.515.547,57
21.318.796,60
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 4.777.234,68
76.768.105,73
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
21.908,48
2.442.908,48
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
191.303,91
1.299.303,91
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
6.500.000,00
6.500.000,00
TOTAL
202.355.080,71 31.648.157,97 6.500.000,00 240.503.238,68
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.032.732,85 4.250.566,78
82.283.299,63
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 3.991.576,54
81.449.749,39
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
13.950,38
5.613.950,38
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.135.708,03
19.119.443,94
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.358.000,00 20.814.144,96 5.013.967,68 35.186.112,64
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10
431.235,66 1.486.032,32
8.539.707,08
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
8.000.000,00
10.975,62
8.010.975,62
TOTAL
202.355.080,71 31.648.157,97 6.500.000,00 240.503.238,68

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

PROPOSTA D’URGÈNCIA 3.PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 35 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, CORRESPONENT ALS
EXPEDIENTS 75-76-77-78 I 82/2013 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI; 83/2013 DE
SUPLEMENT DE CRÈDITS I 79/2013 DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ; CRÈDIT
EXTRAORDINARI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS els expedients incoats d’autorització de crèdit extraordinari, suplement de
crèdits i de Baixa per anul·lació; crèdit extraordinari d’acord amb el que es preveu als
articles 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de 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 2013, 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, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 35 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent als expedients 75-76-77-78 i 82/2013 en la
modalitat de crèdit extraordinari (2.221.075,12 euros) , 83/2013 en la modalitat de
suplement de crèdits (166.383,36 euros) i 79/2013 en la modalitat de Baixa per
anul·lació/crèdit extraordinari per import total de (357.100,00 euros), d’acord amb el
detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
0,00
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03
149.997,57 2.365.550,00 21.318.796,60
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 4.777.234,68
76.768.105,73
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
0,00
21.908,48
2.442.908,48
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
191.303,91
1.299.303,91
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
TOTAL
202.355.080,71 29.260.699,49 2.387.458,48 234.003.238,68
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.032.732,85 4.076.122,56
174.444,22 82.283.299,63
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 1.446.388,28 2.545.188,26 81.449.749,39
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
-10.975,62
24.926,00
5.613.950,38
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.492.808,03
-357.100,00 19.119.443,94
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.358.000,00 20.814.144,96
30.172.144,96
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10
431.235,66
7.053.674,76
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
8.000.000,00
10.975,62
8.010.975,62
TOTAL
202.355.080,71 29.260.699,49 2.387.458,48 234.003.238,68
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SEGON.- CONDICIONAR l’efectivitat del present expedient de modificació de crèdit a
l’aprovació per part de la Comissió d’Assumptes delegats del Ple, de la memòria
justificativa dels serveis públics esportius i explotació de les instal·lacions presentada
per La Farga, Gestió d’equipaments municipals, SA, de data 10 d’abril de 2013 i de
l’acord de recuperació de la gestió directa per part de l’Ajuntament dels esmentats
serveis i instal·lacions esportives.
TERCER.- 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.
QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
DICTAMEN 15.RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL PERIODE
22/04/2013 A 17/05/2013 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 3095 AL 4037.
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. 3095
de data 22 d’abril de 2013 al núm. 4037 de 17 de maig de 2013.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 16.DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
A LES SESSIONS NÚM. 16 DE 30 D’ABRIL I NÚM. 17, 18 I 19 DE 7, 14 I 21 DE
MAIG DE 2013.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

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 16 de 30 d’abril de 2013 i 17, 18 i 19
de 7, 14 i 21 de maig de 2013, respectivament.

INICIATIVA CIUTADANA

En relació amb la Iniciativa Ciutadana de la Federación de Asociaciones de
Vecinos de l'Hospitalet, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, qui farà la intervenció de la presentació d’aquesta iniciativa? Si pot dir el seu nom,
perquè quedi recollit en l’Acta.

SR. JUSTO HERRERA
Em dic Justo Herrera i sóc membre de la Comissió de Jubilats i Pensionistes que
hem creat arreu de l'Hospitalet i la Federació d’Associacions de Veïns en nom nostre
i que li agraïm, han presentat aquesta moció, perquè nosaltres no tenim entitat
jurídica. I passo a llegir el document que s’ha presentat.
Propuesta de acuerdo que presenta la Federación de Asociaciones de Vecinos de
l’Hospitalet al Pleno municipal de la ciudad, en defensa del mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones.
La Federación de Asociaciones de Vecinos de L’Hospitalet, haciéndose eco del
malestar existente entre el colectivo de Jubilados y Pensionista de nuestra ciudad en
referencia a pensiones e impuestos, recortes, copagos, etc., y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 154 del Decreto Legislativo 2/2003, de 18 de abril, que aprueba
el Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, en el
artículo 70 bis, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y los artículos 13 y siguientes del Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana de L’Hospitalet de Llobregat, presentan, a fin de que sea debatida y, si es
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necesario, aprobada en el transcurso del próximo Pleno Ordinario del Ayuntamiento
de L’Hospitalet, la siguiente propuesta de acuerdo:
ANTECEDENTES Y MOTIVOS
La decisión del gobierno, de no revalorizar las pensiones en España en la cantidad
equivalente a la desviación entre el IPC del 30 de noviembre y la previsión de
inflación abonada a principio de año, del 1% o el 2% dependiendo de la cantidad,
vuelve a incidir en disminuir la renta disponible de los pensionistas en el marco de las
políticas de ajuste para cumplir con los objetivos del déficit de la Sra. Merkel.
Por eso el gobierno, ha aprobado un Real Decreto Ley, de Medidas de Consolidación
y Garantía del Sistema de Seguridad Social, motivando la presentación de un recurso
de inconstitucionalidad por parte de la mayoría de grupos parlamentarios, entre ellos
PSC-PSOE (izquierda Plural, IU-ICV-EUiA-CHA , CIU y UPD igualmente, se modifica
la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Pero esta medida constituye un prejuicio claro para uno de los colectivos más
vulnerables, el de los pensionistas. Es, además de inconstitucional, según creemos,
una medida injusta e ineficaz y se enmarca en la continuada política de ajustes que
está intensificando los efectos negativos de la crisis, deprimiendo la demanda interna
y afectando intensamente a la actividad económica y a la ocupación. Con ella, se
retiran de manera inmediata 2.000.000.000 millones de potencial consumo, en el
caso de las pensiones la práctica totalidad se destina a este fin, y lo mismo
continuará pasando a lo largo de 2013.
Igualmente, el Gobierno ha cedido a las exigencias del núcleo más conservador de la
Unión Europea y de los mercados, la actividad especulativa sigue provocando que la
economía, no se recupere y que los trabajadores/as, los pensionistas y jubilados
sigan perdiendo poder adquisitivo y unos derechos sociales conseguidos durante
muchos años de lucha.
También el Gobierno cambia la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social,
para establecer que durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 no es aplicable el límite
del 3% de la nómina de pensiones contributivas y gastos de gestión del sistema, que
pueden ser dispuestos para atender el pago de las pensiones. Durante estos años el
límite será el que determine y prevea la Intervención General de la Seguridad Social.
Una medida que se hace sin explicación previa a los grupos parlamentarios que
integran la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, ni a las
organizaciones sindicales y empresariales, como correspondería.
Por todo esto, se ha de exigir que se mantenga el espíritu de consenso del Pacto de
Toledo, ya que las medidas del Gobierno perjudican a las personas más débiles y no
se toma ni una sola medida que afecte a los culpables de la crisis tan brutal que
tenemos ahora y que no son precisamente los trabajadores/as, ni los pensionistas y
jubilados quienes la han provocado.
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Hay una gran preocupación cuando vemos el impacto que la crisis está teniendo en
la gente mayor. El progresivo envejecimiento de la sociedad española plantea uno de
los principales retos socioeconómicos y políticos del Estado del Bienestar, ya que
dibuja un escenario de nuevas necesidades sociales a las que hemos de dar
respuesta para asegurar los derechos democráticos de la ciudadanía, el aumento de
la proporción de personas mayores en la sociedad implica fortalecer los diferentes
pilares sobre los que se sostiene el derecho a un envejecimiento digno y de calidad:
las pensiones, la sanidad, la atención a la diversidad funcional o las medidas de
servicios sociales que este gobierno está recortando.
Las principales políticas públicas llevadas a término en los últimos años, a partir de la
irrupción de la crisis, y sus efectos en la vida de las personas de 65 y más años, está
siendo demoledor, llevando a un gran número de pensionistas y jubilados a la
pobreza y exclusión social.
Hace falta fortalecer la solidaridad intergeneracional para asegurar la calidad de vida
de nuestra población mayor y poner fin a las injustas políticas de austeridad, como
vía para una salida de la crisis de manera democrática y sostenible económica y
socialmente.
El Gobierno estatal debe tener en cuenta que los más de 8.800.000 pensionistas y
jubilados españoles, en la inmensa mayoría de los casos, tienen en sus pensiones la
principal y/o única fuente de ingresos, que además sirve para el mantenimiento de
sus familiares en paro o con serias dificultades económicas, por lo cual es necesario
a que recuperen el IPC perdido injustamente.
Por todo ello la Federación de Asociaciones de Vecinos de L’Hospitalet de Llobregat,
propone al Pleno, en ejercicio de la competencia del artículo 25.1 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los siguientes:
ACUERDOS
1.
Manifestar la oposición del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat al Real
Decreto Ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía
del sistema de la Seguridad Social, instando al Gobierno del Estado que modifique
dicha norma y adopte todas las medidas necesarias a los efectos de mantener el
poder adquisitivo de las pensiones.
2.
Declarar la necesidad que el Gobierno del Estado español proceda a abonar,
con efectos retroactivos, las cantidades dejadas de percibir por la aplicación del
mencionado Real Decreto Ley.
3.
Trasladar el presente acuerdo al presidente del Gobierno del Estado español,
a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y a las
asociaciones de Pensionistas y Jubilados del municipio.
No obstante, el Ayuntamiento en Pleno acordará lo que considere oportuno.
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Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Bien, ahora procederemos al posicionamiento de todos los grupos políticos,
comenzamos por Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Marín. Plataforma per Catalunya votará favorablemente a la Iniciativa
Ciudadana que nos trae la Federación de Asociaciones de Vecinos. Decir que
obviamente no es la primera promesa que incumple el Partido Popular, pero sí que
consideramos que es una de las más graves.
Durante la última campaña electoral en los comicios generales, Rajoy y los
principales dirigentes populares prometieron una y otra vez, por activa y por pasiva,
que no tocarían las pensiones. Meses antes, el propio Partido Popular había puesto
el grito en el cielo cuando el gobierno de Zapatero suspendió la revalorización de la
pensiones en el 2011. Para nosotros lo que tendría que hacer el Partido Popular si
como dicen la realidad que se han encontrado no les permite aplicar el programa y
sus promesas electorales, es explicar bien a los españoles cuál es la realidad actual
del país, convocar nuevas elecciones y plantear un programa que realmente
pretendan cumplir y que el pueblo entonces votara libre y en conciencia.
Por supuesto el Partido Popular no lo hará, como no lo haría el Partido Socialista,
como no lo ha hecho Convergència i Unió y como no lo haría nadie en este país,
donde incumplir promesas electorales desgraciadamente no tiene ninguna
consecuencia, porque al final el argumento que acaban diciendo es que todos los
hacen. Y así es como vamos incrementando paulatinamente el grave problema de
déficit de cultura democrática que arrastramos en este país.
Otra vez, como bien decían, son los dictámenes del mercado los que dictan las
decisiones de nuestro gobierno, otra vez es el pueblo el perjudicado, otra vez en este
caso el Partido Popular hace todo lo contrario de lo que un día prometió,
evidenciando que nuestra soberanía está secuestrada y que el sistema actual es una
gran farsa. Uno no puede acostumbrarse a las mentiras ni de uno, ni de otro, en este
caso el Partido Popular, cuando los perjudicados son los pensionistas, personas que
han pasado toda una vida trabajando y que al jubilarse se encuentran con un
gobierno que les ha mentido y que socaba su poder adquisitivo.
No podemos olvidar, eso sí, que el Partido Socialista también perjudicó gravemente
los intereses de nuestros pensionistas, aunque ahora, desde la oposición, se quiera
convertir en adalid de los pensionistas, recordemos que en 2012 fueron ellos quienes
congelaron las pensiones. Hacer una cosa cuando se gobierna y pedir justo lo
contrario cuando se está en la oposición, tiene un adjetivo que lo ilustra bien y eso se
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llama hipocresía, es algo que, desgraciadamente, el Partido Socialista, cuando está
en la oposición, nos tiene muy acostumbrados.
Coincidimos también con el texto que presenta la Federación de Asociaciones de
Vecinos de l’Hospitalet, en que rebajar las pensiones no sólo perjudicará a los
pensionistas, sino que bien cierto hará caer aún más el consumo y que muchas
familias que dependen en parte de las aportaciones de los jubilados, se verán aún
más enterrados en esta espiral de crisis. Vamos con años de retraso para afrontar
con garantías las verdaderas reformas que necesita este país, no tan solo para
garantizar el poder adquisitivo de nuestros pensionistas y jubilados, sino para
aumentarlo y ponerlo a niveles que garanticen un envejecimiento digno y de calidad.
Para empezar, hace décadas que este país que tendría que haber apostado por
planes de natalidad, ayudando mucho más a las familias que lo deseasen, a tener
hijos. Como todos sabemos, nuestra pirámide de población hace décadas que dejó
de ser una pirámide dinámica, con lo cual estamos avocados a tener muy serios
problemas con las pensiones en el futuro. Otra de las medidas que se tendrían que
haber tomado es apostar por una economía productiva, en vez de por una economía
especulativa, como se ha hecho aquí desde hace muchos años. Con esta economía
productiva que nosotros proponemos, se tendría una economía mucho más fuerte y
sólida, para poder afrontar las crisis, además de tener menos riesgos de caer en
burbujas económicas como las sufridas en los últimos años.
Obviamente son muchas más las medidas a tomar, medidas que, para Plataforma
per Catalunya, no se podrán afrontar ni con futuros gobiernos del Partido Popular, ni
del Partido Socialista, mientras nuestro país siga siendo esclavo de los dictámenes
de los mercados y de la oligarquía financiera. Otra vez vemos como el Partido
Popular en España, como Convergència i Unió aquí en Cataluña, ha apostado por
sacar las tijeras para afrontar los problemas, para recortar en calidad de vida, para
recortar en derechos y otra vez los perjudicados son el pueblo.
Desde el grupo municipal de Plataforma per Catalunya en Hospitalet y desde nuestro
compromiso con los pensionistas, apoyamos esta propuesta de acuerdo y calificamos
de inmoralidad y de grave ataque a la calidad de vida de nuestros pensionistas, las
reformas que quiere llevar a cabo el gobierno del Partido Popular. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. En primer lugar queremos saludar al colectivo de
pensionistas que se han manifestado y han pedido la palabra en este Pleno, saludar
la iniciativa ciudadana, porque solamente estamos convencidos de que solamente de
la mano de la movilización, de la toma de conciencia del conjunto de la población, se
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podrá conseguir cambiar las cosas y, por tanto, saludar esa iniciativa, que hayan
tomado la palabra, hayan tomado la determinación de empezar a organizarse, desde
nuestro grupo saludarlos en este sentido.
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, como no puede ser de
otra manera, votará esta moción, votará desde la coincidencia plena en el diagnóstico
y en las propuestas que se proponen a esta moción, como así se han hecho en el
Congreso de los Diputados, porque, entre otras cosas, creemos que lo que está
haciendo el gobierno de Mariano Rajoy, entre otras cosas, es un incumplimiento de
su sacrosanta Constitución, para lo que interesa, un incumplimiento de la
Constitución, lo que está haciendo es un incumplimiento más de sus promesas
electorales, pero sobretodo dos cuestiones.
En primer lugar, el tema de no revalorizar las pensiones, no es congelar las
pensiones, es robar la cartera del dinero de los pensionistas, de las pensionistas y de
las familias de este país. Y es especialmente grave en un momento en el que, como
todos sabemos y la gente de esta ciudad sabemos, los pensionistas y las
pensionistas son en buena manera los que están manteniendo la precaria economía
de muchísimas familias y, por tanto, tocar también la economía de los pensionistas es
ya un misil en la línea de flotación de la cohesión social. Por tanto, a parte de una
injusticia, es una irresponsabilidad por parte del gobierno y por eso hoy saludamos de
nuevo que haya habido una gran representación de los pensionistas y que
esperemos que esta moción sea aprobada por unanimidad en el Pleno.
Saludamos también que este Pleno esté lleno de personas que están tomando
conciencia, saludamos también a las madres y los padres de dos escuelas de la
ciudad que también están tomando iniciativas y que también están tomando en
primera persona la lucha por una escuela pública digna. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part de Convergència i Unió, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sí, en nom de Convergència i Unió farem el posicionament
respecte a aquesta moció que se’ns presenta en nom de la Federació d’Associacions
de Veïns. Una moció que ens traslladen els pensionistes de la nostra ciutat, fent-nos
notar, lògicament, la seva preocupació per les mesures que el govern central, doncs
pren respecte a les pensions i, per tant, l’afectació que això té.
Ja fa bastants anys, ja fa uns quants anys, va haver-hi un acord, un gran acord, a
nivell de Congrés de Diputats, per tal que en l’àmbit de la matèria aquesta que és tan
sensible, com és el de les pensions, per tal que no pogués haver-hi un enfrontament
polític, sinó un gran acord i, per tant, en aquest sentit, avançar tothom conjuntament
respecte a què, com aquí es deia, aquelles persones que han treballat durant tota la
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vida i que, per tant, la seva pensió és el que s’han guanyat a través del seu esforç, va
haver-hi l’anomenat Pacte de Toledo, un pacte que on es prenien una sèrie de
mesures per tal que tot el que feia referència a les pensions i el que afectava a la
gent gran, s’havia d’avançar respecte l’acord de tots els grups polítics. Per tant, els
canvis que en aquest sentit es fessin, havien de ser en el marc de l’acord dels
diferents grups polítics.
Aquesta va ser una iniciativa que va ser tirada endavant per tots els grups polítics,
però sí que m’agrada dir que va ser un diputat precisament de Convergència i Unió,
qui va portar en aquell moment aquesta iniciativa al Congrés dels Diputats. Una de
les propostes que es feia i que consta en el Pacte de Toledo, és precisament que no
ha d’haver-hi pèrdua de poder adquisitiu per part dels pensionistes, que, a més a
més, per tant, doncs l’increment de les pensions ha de ser en funció de l’increment de
l’IPC. Si això havia de ser canviat, havia de ser a través d’un acord, entenem
nosaltres, majoritari i per això quan vostès han llegit, doncs quins grups polítics han
portat aquest tema al Tribunal Constitucional, ens hi trobem també nosaltres.
És per aquest motiu que nosaltres, doncs lògicament estem d’acord sobre el que
vostès proposen. Com vostès deien, és evident que això afecta al consum, però més
enllà del consum, el que nosaltres entenem i aquí s’ha dit amb anterioritat per altres
portaveus, porta una gran dificultat a les persones grans que els seus ingressos són
les seves pensions. I si això ja és sempre un element a tenir en compte i a considerar
i, per tant, per això aquest Pacte de Toledo, d’avançar, si és que s’ha de fer algun
canvi, conjuntament, més enllà d’aquesta situació que és sempre en el marc general,
ara, com també es deia aquí, ens trobem amb l’agreujant que moltes famílies
depenen de les pensions, doncs de la nostra gent gran. I, per tant, si això és sempre
un element especialment sensible, encara ho és més ara en un moment de crisi.
És per això, doncs que el nostre grup municipal votarà favorablement aquesta
iniciativa que vostès tenen i sí, com en tota la resta d’iniciatives que històricament i
també avui, però en el futur també vinguin de la iniciativa ciutadana, nosaltres els
felicitem i els encoratgem amb la proposta. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Bien, en primer lugar indicar que la propuesta de acuerdo
que nos trae la Federación de Asociaciones de Vecinos, consideramos que tiene una
serie de errores que yo creo que cabe matizar.
S’escolten crits entre el públic.
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SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, un momento, un momento, luego tendrán la oportunidad, a ver, yo si
me permiten, para que nos oigamos todos, ahora tiene la palabra el Sr. del Río, en
nombre del Partido Popular, cuando acabe él tendrá el grupo socialista la oportunidad
de posicionarse, tendrán ustedes de nuevo la posibilidad de hablar, por tanto, no
hace falta que hablemos todos, porque si no, no nos entenderemos. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Según la propuesta, el incremento de pensiones para este
año es del 1%, eso es cierto para el 30% de pensionistas, que son aquellos que
ganan más de 1.000 euros al mes, pero el resto de pensiones, que son la mayoría,
que es el 70%, reciben un aumento del 2% y eso no lo dice la propuesta. Estamos en
unos momentos difíciles para todos y se ha intentado no perjudicar a los más débiles
y por eso se ha aumentado la pensión de un 2% al 74% de pensionistas, que son
6.600.000 personas.
Estamos en un momento en el que a todos los ciudadanos se les pide un
sobreesfuerzo y por ello tienen ustedes que saber que las pensiones son la única
partida económica que aumentan los Presupuestos Generales del Estado. En 2013 el
gobierno destinará a las pensiones el 10% del Producto Interior Bruto, nunca antes
en la historia de España ningún gobierno había destinado tanta cantidad de dinero a
las pensiones.
S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, ruego…, a ver, permitan que finalice el Sr. del Río, por favor, Sr. del
Río.

SR. DEL RÍO
Saben ustedes que el IPC actual es del 1,4% y la previsión es que para final de año
el IPC esté en el 1%, eso supone que para el 74% de los pensionistas van a ver su
pensión incrementada en un 1%. Por eso nos sorprende que ahora, por parte de la
Federación, se critique al gobierno del Partido Popular por aumentar las pensiones,
cuando en 2011 el gobierno socialista congeló las pensiones, cuando en aquel
momento el IPC era el 3% y eso suponía que todos los pensionistas perdían un poder
adquisitivo del 3% y la Federación de Asociaciones de Vecinos no vino al Pleno a
decir absolutamente nada.
También nos extraña…
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S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, no interrumpan, porque el Sr. del Río todavía está en uso de la
palabra, respetemos… a ver, a ver, por favor, por favor. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. También nos extraña que la Federación aplauda que el
Partido Socialista haya suscrito un recurso de inconstitucionalidad contra el aumento
de las pensiones por no ajustarse al IPC, cuando fue el gobierno socialista el único
que en toda la historia de España congeló las pensiones en 2011 y, por tanto,
tampoco se ajustaba al IPC.
S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, vamos a ver si nos entendemos, el Sr. del Río está en uso de la
palabra, yo les rogaría que los comentarios que tengan que hacer, cuando finalice el
Sr. del Río digan lo que consideren. A ver, estamos en un Pleno y no estamos en una
asamblea, respeten por favor las normas que tenemos en esta ciudad y por favor
mantengan silencio mientras están interviniendo los diferentes grupos políticos. Sr.
del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, por una parte nos sorprende esa falta de credibilidad
por parte del Partido Socialista y por otra también nos sorprende que ahora, que sea
ahora cuando se diga que no se está de acuerdo o que se está de acuerdo con la
presentación por parte del Partido Socialista de ese recurso de inconstitucionalidad.
Bien, no entendemos porque la Federación antes no dijo nada y ahora sí que lo dice.
El gobierno ha decidido modificar la Ley que regula el fondo de reserva de las
pensiones para eliminar el tope legal anual que tenía ese fondo y poder de esta
forma garantizar el abono de la paga extraordinaria de Navidad a los pensionistas. No
comprendemos que la Federación se oponga a ello, ya que de no hacerlo no sería
posible el pago de la paga extraordinaria de Navidad. La paga de Navidad para los
pensionistas son 15.000.000.000 millones de euros, que tal y como está la Ley haría
inviable ese pago, por eso lo que se propone es la modificación. El fondo de reserva
de pensiones que garantiza las pensiones a nuestros mayores, todos saben que se
creó en 1997 y lo hizo el gobierno del Partido Popular y fue creado para afrontar
situaciones de crisis como la actual, por eso ahora se recurre a él. Y sí se hará y se
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va a seguir haciendo así mientras la crisis continúe, porque es la única forma de que
podamos garantizar el pago de las dos pagas extraordinarias a los pensionistas.

Y por ello se nos hace difícil entender, porqué desde la Federación se critica que se
haga uso de ese dinero, porque se creó justamente para eso. Y nos causa extrañeza
porque la Federación no criticó que en el año 2008 y 2009 el gobierno socialista
incumpliera la Ley, al no aportar ni un euro al fondo de reserva de las pensiones, a
pesar de que el sistema tenía superávit. Estamos hablando de 16.000.000.000
millones de euros que se debían ingresar en el fondo de reserva para situaciones de
crisis y que no lo hizo el anterior gobierno socialista y miren por dónde la Federación
tampoco lo ha criticado.

Y miren, no sería necesario hacerlo, si el anterior gobierno hubiera atendido a la
totalidad de la financiación de los complementos a mínimos, si hubiese aportado toda
la financiación no contributiva que tenía que hacer y no hubiera tenido que asumir la
Seguridad Social las deficiencias presupuestarias que hemos tenido que asumir y no
hubiese arrastrado los desfases de financiación en cada uno de los ejercicios de los
cuales ha estado en el gobierno. Miren, cuando llegamos al gobierno la Seguridad
Social tenía un agujero de 7.700.000 millones de euros…
S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
Yo, Sr. del Río, no es que quiera coartar su derecho a hacer la intervención, pero le
recomendaría que se posicionara respecto a la moción y que no meta tanto… porque
está provocando… De todas maneras, usted tiene el uso de la palabra, puede hacer
lo que considere y yo rogaría de nuevo un poquito de respeto al Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Bien, a mí, perdóneme Sra. Alcaldesa, pero me causa sorpresa que cuando hablo del
Partido Socialista se me echa todo el mundo encima, no sé porque será…
S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, silencio, por favor, tranquilicémonos un poquito, porque tampoco
hace falta que nos dé aquí ahora… vamos a tranquilizarnos. Sr. del Río, si puede ir
ya finalizando por favor.
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SR. DEL RÍO
Sí, sí, vuelvo a repetir que cuando llegamos al gobierno la Seguridad Social tenía un
agujero de 7.700.000 millones de euros, que consta en la contabilidad nacional. Si
evidentemente eso no fuera así, hoy dispondríamos de más recursos,
lamentablemente eso no ha sido así y casualmente la Federación tampoco nunca ha
criticado ese hecho.
Bien, el gobierno central ha presentado una proposición no de Ley referente a la
definición del factor de sostenibilidad de la pensiones y la voluntad del gobierno es
llegar a un acuerdo con el resto de grupos políticos y agentes sociales, ya que las
pensiones son un tema que es delicado y que debe tratarse en el acuerdo y en el
marco del Pacto de Toledo. Y gracias a esa voluntad todos los grupos políticos,
Partido Socialista, Convergència i Unió e Izquierda Unida, que están aquí
representados, también han avalado y apoyado esa proposición no de Ley que ha
presentado el gobierno. Por ello, se nos hace difícil entender que ahora también se
nos acuse de falta de acuerdos, cuando fíjense ustedes la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre el retraso de la edad de jubilación, solo fue aprobada por el grupo
socialista, todos los demás votaron en contra, y eso tampoco lo ha criticado nunca la
Federación de Asociaciones de Vecinos.
Y estamos ahora hablando del mantenimiento del sistema de pensiones, porque el
artículo 8 de la Ley aprobada sólo con los votos del Partido Socialista, nos obliga a la
incorporación de un llamado factor de sostenibilidad, con el objeto de mantener la
proporcionalidad ante las contribuciones del sistema de pensiones y las prestaciones
realizadas. No entendería que ahora el propio Partido Socialista se opusiera a lo que
ellos mismos presentaron y aprobaron hace dos años. Tampoco de eso se dice nada
en la propuesta que presenta la Federación.
Acabo indicando que con el Real Decreto al que aluden, se pretende asegurar el
pago de las pensiones, flexibilizar el uso del fondo de reserva para garantizar el pago
puntual de las pensiones y que el 74% de los pensionistas, que son los que tienen
una pensión de menos de 1.000 euros, se les incremente este año la pensión por el
IPC. Por eso, no entendemos la propuesta y votamos en contra.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, a ver, por favor, tenemos que continuar con el Pleno, por parte del grupo
socialista.

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa. De entrada, para empezar, agradecer al colectivo de
jubilados y pensionistas de la ciudad de Hospitalet, que a través de la Federación de
Asociaciones de Vecinos hoy ha venido al Pleno a traer una iniciativa de participación
ciudadana, en la que vienen a reivindicar lo que consideran justo. Yo no utilizaré mi
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tiempo para rebatir o para debatir con ningún grupo municipal, creo que por respeto a
las personas que han hecho el trabajo y el esfuerzo de elaborar esta propuesta de
acuerdo que se nos trae, hemos de hablar con ellos, responder a ellos y
posicionarnos respecto de su propuesta y hacerlo desde el punto de vista político, tal
y como lo debe hacer, a nuestro entender, una formación política.
A nosotros nos preocupa y, evidentemente, ya avanzamos nuestro voto favorable a la
propuesta, nos preocupa lo que ustedes nos traen hoy aquí y de ahí nuestro voto
favorable y la solidaridad del grupo municipal socialista en esta propuesta. Pero nos
preocupa aún más el futuro, no el futuro inmediato, no el futuro de las pensiones en el
año 2013, sino que nos preocupa el futuro del conjunto de las pensiones de aquellos
que hoy ya las están cobrando e incluso o mucho más de aquellos que aún no las
están cobrando y no hay una certeza en ese futuro. Porque las políticas, la sucesión
de las políticas que está siguiendo el actual gobierno del Estado, están llevando a
una inestabilidad económico-financiera al Estado, a las cuentas del Estado, que no
sabemos hasta donde nos puede llevar.
Ustedes en su propuesta hacen mención a datos, a evoluciones, a cómo están
evolucionando las pensiones entendidas, por decirlo de alguna manera
individualmente en la pensión de cada uno. A nosotros, con la vista un poco más allá,
qué nos preocupa, nos preocupa que en el año 2005 el fondo de garantía de las
pensiones tenía 27.185 millones de euros, que en el año 2011 llegó a los 66.815
millones y que a finales del 2012 ya había perdido 3.800 millones de euros. Eso nos
preocupa, no nos preocupa el dato, que nos preocupa mucho, sino que nos preocupa
la tendencia, si esa tendencia sigue así, lo que afortunadamente es una ventaja, que
es que la esperanza de vida cada vez es mayor y, por tanto, nuestros mayores cada
vez viven más y tienen más tiempo de derecho de cobro de la pensión, ese sistema
se va a hacer insostenible, por tanto, esa es una preocupación importante que
tenemos.
Siguiente preocupación, tenemos un gobierno que no antes, ya no es aquello en
campaña electoral en que podemos decir que todos los partidos prometen y luego no
hacen, no, no, el Presidente del Gobierno, no el candidato, el Presidente del
Gobierno en septiembre de 2012 dijo: “Si hay algo que no tocaré son las pensiones,
porque el pensionista es la persona más indefensa, es el que lo tiene más difícil.” Y
dos meses después las tocó, eso nos preocupa, porque si esa es la tendencia, hasta
dónde podemos llegar. Por tanto, creo que hoy damos un paso, hoy el colectivo de
jubilados y pensionistas de Hospitalet viene al Pleno a solicitar el apoyo de su
Ayuntamiento en la reivindicación del mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones, tienen nuestro apoyo, pero yo les diría, estemos todos vigilantes, porque
que todo lo que tengamos que lamentar sea eso, que todo lo que tengamos que
lamentar sea eso.
Si no es así, deberemos ver qué más hemos de hacer, porque si la tendencia sigue
por ese camino, lo que estará en peligro no es ya el incremento, sino el decremento
de las pensiones. Porque subir hoy el 1% las pensiones significa rebajar el poder
adquisitivo de nuestros pensionistas, porque el IRPF hoy es mayor, porque el IVA hoy
es mayor, porque además tenemos el copago farmacéutico establecido y nuestros
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mayores, desgraciadamente, son grandes usuarios del sistema farmacéutico, porque
se han retirado 425 medicamentos habituales de las farmacias, bajo receta médica,
que ahora ya no lo están, porque prácticamente se ha derogado la parte económica
que acompañaba a la Ley de la dependencia. Si sumamos todo eso o restamos todo
eso del incremento de las pensiones, resultará que hoy la pensión no es que sólo
haya crecido un 1%, sino que seguramente habrá bajado un 8 o un 10% en gasto en
renta disponible para los pensionistas.
Además en un momento en el que las pensiones, en muchas familias significan el
principal sustento de las familias hacia los hijos, porque se ha invertido ese proceso.
Con lo cual, tienen nuestro apoyo, les acompañaremos, les ayudaremos a luchar por
ese mantenimiento de las pensiones de hoy, pero sobretodo estaremos alerta para
ver qué pasa con las pensiones de mañana, que esas aún están en mayor riesgo que
las de hoy mismo. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, ahora tienen la posibilidad de un segundo turno, un momento, son cinco
minutos, se lo pueden repartir entre dos intervenciones, sin ningún problema, no sé
quien quiere intervenir, Sr. Mansergas. Una pregunta, va a intervenir usted solamente
o va a intervenir alguien más, lo digo para que se ajusten.

SR. MANSERGAS
Buenas tardes Sra. Alcaldesa, regidoras, regidores. Sr. del Río, yo vengo como
representación de la Federación, si está acostumbrado a ver al Presidente o al
Secretario, oiga, yo formo parte, soy miembro de la Junta y no pueden estar y les
disculpo, porque están en otra reunión, también tenemos agenda nosotros. Bueno,
pues si no lo sabe se lo digo yo, pero está diciendo que no está la Federación
presente, está la Federación.
Además, otra de las cosas, la Federación traerá o pedirá la palabra a este
Consistorio, cuando lo crea conveniente, no cuando ningún partido, ni somos correa
de transmisión, qué me va a decir usted, a la Federación, que tenemos que intervenir
cuando usted lo diga, la Federación intervendrá cuando lo crea conveniente y en este
momento lo hemos creído conveniente. No, lo digo en general a todos ustedes y al
Sr. del Río más, porque parece que, oiga, la Federación no es correa de transmisión
de ningún partido político ¿de acuerdo? Que quede claro.
Y no vengas con demagogias, porque la política ultraliberal que se está utilizando
está claro, y es lo que se ha dicho anteriormente el portavoz del Partido Socialista, se
está apoyando, no, no, no hagas eso con la cara que no somos correa del Partido
Socialista, ni de Esquerra Unida, ni de vosotros, ni de nadie ¿de acuerdo? Oye, mira,
yo soy exempleado de banca y sé lo que pasa para promover los planes de
pensiones y jubilación y eso es lo que estáis haciendo, el papel, la política ultraliberal
que está haciendo el PP para favorecer a las entidades financieras, para que se
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puedan hacer planes de pensiones, planes de jubilación. Esto es muy antiguo y
perdonadme la palabra, esto es más antiguo que el mear y os lo digo porque era
empleado de banca y le estáis haciendo el juego a las aseguradoras y a las
entidades financieras para que ellos se hagan. Pero va a ser otro fracaso más de
vuestras políticas neoliberales, porque si desgraciadamente no hay ingresos, cómo le
vas a pedir que se haga un plan de pensiones para el futuro, si no se puede pasar ni
el mes. Nada más y le dejo la palabra a Mayo.

SR. MAYO
Buenas tardes, Sra. Alcaldesa.

SRA. ALCALDESSA
Diga su nombre, por favor, para que conste en Acta.

SR. MAYO
Antonio Mayo. A mí me sigue faltando en mis bolsillos el 1,9 de la desviación del IPC,
por lo tanto, no me han subido nada Sr. del Río, no me han subido nada. Por
supuesto que, a ver, no me puedo creer nada de ustedes, porque si ustedes se
presentan con un programa que han metido en el cajón, que han presentado en la
campaña electoral como señuelo, para hacerle creer a todo el mundo que iban a
arreglar todo, al otro día de tomar el poder, y han hecho todo lo contrario, diga lo que
diga usted, nosotros no nos lo creemos, no podemos creerlo.
Mire, nosotros tenemos elecciones cada cuatro años y el pueblo cada cuatro años
castiga a quien lo haya hecho mal. El pueblo habló hace año y medio y castigó a
quien tuviera que castigar, no vamos a esperar a castigarlos a ustedes, los vamos a
castigar antes, porque ustedes nos han mentido desde un principio, por lo tanto, los
pensionistas lo estamos pasando mal, estamos manteniendo a las familias, a los
nietos, a los desahuciados, a los hijos y de eso ustedes tienen toda la culpa. Sr. del
Río, palabrería ninguna, son unos mentirosos.

SRA. ALCALDESSA
Bien, ahora abriremos un segundo turno de intervenciones. El Sr. Ordóñez no, no sé
si por parte de Convergència i Unió, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Sr. Monsergas, yo claro…
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SRA. ALCALDESSA
Mansergas, Sr. del Río, Mansergas.

SR. DEL RÍO
Mansergas, discúlpeme, Sr. Mansergas, yo he criticado a la Federación, yo no le voy
a decir a la Federación lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, pero
hombre, es un poco raro que estén de acuerdo en que el Partido Socialista presente
un recurso de inconstitucionalidad, porque no se aumente conforme al IPC, y cuando
ellos lo hicieron ustedes se callaron la boca, es un poco raro, oiga, ustedes lo pueden
hacer. Es un poco raro que la Federación, cuando se congelaron las pensiones, se
callaran la boca y ahora que aumentan un 2% nos critiquen…
S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, tendrán después la oportunidad de dos minutos más para intervenir,
lo digo porque calma y dejen hablar al Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Y mire, usted habla que ha trabajado en el banco, pues mire, el Partido Socialista, el
mismo año que congeló las pensiones, entregó…
S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
Por favor, por favor, a ver, pueden hacer lo mismo cuando acabe ¿vale?

SR. DEL RÍO
¿Sí? ¿Hay otro turno?

SRA. ALCALDESSA
No, no, no hay más turnos, no, no, para usted es su último turno y me equivocado,
para ustedes también, en todo caso finalice su intervención Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Sí, gracias. Insisto, ya que hizo usted referencia a eso, el mismo año que se
congelaron las pensiones por parte del Partido Socialista, se entregó a la banca
100.000 millones de euros. Mire, no debe ser casual que hablo del Partido Socialista
y todo el mundo se me echa encima, no debe ser casual ¿no?
S’escolten crits entre el públic.
Miren, la situación era tal cuando llegamos al gobierno, que tuvimos que recurrir al
fondo de prevención…

SRA. ALCALDESSA
Supongo que va parando el reloj ¿no? A ver, por favor, silencio, es que esto se va a
hacer interminable y la verdad es que más vale estas cosas cuanto antes… Por favor,
siéntense y guarden la calma y Sr. del Río puede acabar su intervención.

SR. DEL RÍO
Sí, indicar que para poder pagar la paga de julio a los pensionistas, tuvimos que
recurrir al fondo de prevención y rehabilitación y coger 4.680 millones de euros, lo
mismo que para poder pagar la paga de navidad de este año, pues tenemos que
recurrir al fondo de reserva, yo no entiendo porqué se quejan de ello. Oiga, y guste o
no guste, unos señores cogerán las pensiones y nosotros las hemos aumentado un
2% y yo lo que no entiendo es por qué a mí se me critica y cuando digo esto al otro
se le aplaude.

SRA. ALCALDESSA
¿Ha finalizado Sr. del Río? A ver, por favor, un poco de calma, a ver, yo no tenía
pensamiento de intervenir, porque realmente los grupos políticos han hecho ya la
intervención, pero es que, Sr. del Río, es que usted provoca, es que a usted le ponen
un micrófono y le encanta provocar. Y, mire, yo, brevemente, porque tampoco quiero
alargar, porque hay criaturas y el Pleno vamos a intentar que sea lo más ágil posible,
pero yo quería decir varias cosas.
Primera cuestión, la Federación de Asociaciones de Vecinos, en este caso, está aquí
para facilitar que la Comisión de Pensionistas y Jubilados pueda pedir la palabra y
pueda hacer la iniciativa que ha realizado en este Pleno, primera cuestión. Segunda
cuestión, la Federación de Asociaciones de Vecinos ha venido a este Pleno tantas
veces como ha considerado oportuno y precisamente no para aplaudir al gobierno de
la ciudad y usted en muchísimas ocasiones se ha beneficiado de esas
intervenciones.
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Por tanto, me parece feo, me parece muy feo que usted aquí saque a colación que si
la Federación no entiende el por qué, pues mire es muy sencillo, la gente está harta
Sr. del Río, y yo estoy harta también de escuchar el pasado, porque mire, ustedes
ganaron unas elecciones y las ganaron democráticamente y las ganaron en las urnas
y eso nadie lo pone en cuestión, no sé si hoy las ganarían, también se lo digo, pero
en aquel momento las ganaron, bueno, eso pasó. Pero ustedes llevan gobernando ya
unos cuantos meses y hombre, que usted me habla ahora del 2008, del 2007, del
2009, del 2011, oiga, hablemos de lo que pasa hoy, estamos en el 2013 y si quiere
hagamos ahora un análisis de la historia de la democracia y de lo que ha hecho uno o
lo que ha hecho el otro, pero ustedes están gobernando hoy y, por tanto, tienen que
apechugar con lo que su Presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, está haciendo en el
Estado.
Y lo está haciendo una vez que ha dicho todo lo contrario, está haciendo todo lo
contrario a lo que dijo que haría y en el tema de las pensiones, Sr. del Río, usted ya
puede venir aquí diciendo que este año han pagado muchas pensiones, hombre,
como no van a pagar pensiones, como no va a pagar prestaciones, hay un millón de
parados más desde que ustedes están gobernando, claro que se ha incrementado lo
que se tiene que pagar por prestación, sólo faltaría, Sr. del Río, sólo faltaría. No, no,
perdón, Sr. del Río, desde que ustedes están gobernando se ha incrementado en un
millón de parados las listas del paro, no, no, yo no digo que cuando gobernábamos
nosotros no hubiera parados, digo que ustedes han incrementado y tienen que pagar
las prestaciones que por Ley este país tiene. Y si ustedes se quieren cargar todo lo
que hemos construido durante tantos años de democracia, pues ya van por el
camino, si ya lo están haciendo.
Yo quiero felicitar y quiero felicitar y además los quiero animar, a los pensionistas, a
los jubilados de l’Hospitalet, a esa Comisión que nace en esta ciudad, en defensa,
para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, porque ya está bien,
porque estamos delante de otra reforma, estamos hartos de reformas. Y quizás hoy
vengo un poco caliente, porque he estado en Madrid, y hemos estado hablando de la
reforma de la administración local, otra gran reforma que va en contra de ustedes,
que nadie les engañe, esa reforma no va en contra de la Alcaldesa de Hospitalet, ni
de los concejales, va en contra de los servicios que van ustedes a tener en
Hospitalet, en Barcelona y en todos los municipios de este país, que nadie les
engañe.
Sr. del Río, estoy hablando yo y le pido el mismo respeto que yo he tenido cuando
usted estaba interviniendo, Sr. del Río.
Por tanto, estamos nuevamente en otra reforma, que el Sr. Rajoy se saca de la
manga y que en este caso afecta a los colectivos más débiles, a los pensionistas, a
los jubilados, a las personas que, como se ha dicho, están en estos momentos
aguantando a muchas familias que lo están pasando muy, muy, muy mal. Y además
yo no voy a entrar ahora en si es inconstitucional, seguramente ahí están los recursos
para que se vea si es constitucional o no lo es, pero hombre, que me diga que esto
se está tomando con consenso, es que ya me parece una tomadura de pelo, pero
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qué consenso Sr. del Río, qué consenso están ustedes teniendo con este tema,
dígaselo a los grupos políticos que están en la Comisión de Seguimiento de los
Pactos de Toledo, pregúnteselo a los sindicatos, pregúnteselo a los empresarios, qué
pacto, qué consenso, Sr. del Río, ya está bien, hombre, ya está bien.
Mire, la crisis en este país no la pueden pagar los pensionistas, ni los jubilados,
porque bastante, y lo decía el Sr. Belver, bastante tienen con todos los ataques que
han estado sufriendo durante los últimos meses, en este país. Recortes en el tema de
salud, recortes en el tema de las pensiones, recortes en la Ley de la dependencia,
recortes con el tema o copago en Cataluña, hombre, ya está bien, yo creo que ya
está bien de apretar a uno de los colectivos que peor lo está pasando en este
momento. Y, por tanto, aquí lo que está muy claro es que se están aplicando políticas
que no son las correctas, políticas que son equivocadas, la austeridad está muy bien,
pero no podemos llevar a este país y solamente hablar de austeridad, porque este
país, y la culpa también es de Europa y de la Sra. Merkel, que seguro que…
No, no, si nosotros tenemos la culpa…, mire Sr. del Río, nosotros tenemos la culpa,
ya hemos pagado todas las culpas del mundo, ya estoy harta en este Pleno de que
siempre la culpa la tengan los socialistas, oiga, en este momento la culpa la tiene
usted, la tiene el Partido Popular y se ha acabado ya de rollos macabeos. Y mire, le
digo una cosa, le digo una cosa porque estamos en un momento en que la política,
posiblemente, no está muy bien vista, pero es la política la que tiene que dar
soluciones a los problemas de la gente y por eso los ciudadanos de Hospitalet están
aquí, buscando ayuda y soluciones a un problema que se nos plantea, ahora se nos
plantea este y de aquí a un rato se nos plantearan otros problemas que también se
están viviendo en esta ciudad.
La política es priorizar y ustedes sabrán qué priorizan Sr. del Río, si pagar las
pensiones o privatizar los servicios y favorecer a otros, eso es lo que ustedes tienen
que aclarar. Y hacer política también significa marcar los caminos, caminos a corto, a
medio y a largo plazo y yo le pido que esos caminos, que todos los grupos políticos
que estamos aquí y que estamos en Madrid, que estemos unidos, que juntos
luchemos para que nadie, precisamente, se quede en estos momentos en el camino.
Por tanto, felicidades, adelante y tenéis el apoyo de todos los grupos de este
Consistorio, a excepción de uno.
Pasamos ya a las mociones.

DICTAMEN 17.INICIATIVA
CIUDADANA
POPULAR
DE
LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE L’HOSPITALET, EN
DEFENSA DEL MANTENIMIENTO DEL PODER
ADQUISITIVO DE LAS
PENSIONES.
Es dóna compte de la iniciativa ciutadana que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es.
Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i dels representants

…/…

60

d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 5 vots en contra dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

La Federación de Asociaciones de Vecinos de L’Hospitalet, haciéndose eco del
malestar existente entre el colectivo de Jubilados y Pensionista de nuestra ciudad en
referencia a pensiones e impuestos, recortes, copagos, etc., y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 154 del Decreto Legislativo 2/2003, de 18 de abril, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, en
el artículo 70 bis, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y los artículos 13 y siguientes del Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana de L’Hospitalet de Llobregat, presentan, a fin de que sea
debatida y, si es necesario, aprobada en el transcurso del próximo Pleno Ordinario
del Ayuntamiento de L’Hospitalet, la siguiente propuesta de acuerdo:
ANTECEDENTES Y MOTIVOS
La decisión del gobierno, de no revalorizar las pensiones en España en la cantidad
equivalente a la desviación entre el IPC del 30 de noviembre y la previsión de
inflación abonada a principio de año, del 1%, vuelve a incidir en disminuir la renta
disponible de los pensionistas en el marco de las políticas de ajuste para cumplir con
los objetivos del déficit de la Sra. Merkel.
Por eso el gobierno, ha aprobado un Real Decreto Ley, de Medidas de Consolidación
y Garantía del Sistema de Seguridad Social, motivando la presentación de un recurso
de inconstitucionalidad por parte de la mayoría de grupos parlamentarios, entre ellos
PSC-PSOE (izquierda Plural, IU-ICV-EUiA-CHA) , CIU y UPD igualmente, se modifica
la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Pero esta medida constituye un prejuicio claro para uno de los colectivos más
vulnerables, el de los pensionistas. Es, además de inconstitucional, una medida
injusta e ineficaz y se enmarca en la continuada política de ajustes que está
intensificando los efectos negativos de la crisis, deprimiendo la demanda interna y
afectando intensamente a la actividad económica y a la ocupación. Con ella, se
retiran de manera inmediata 2000.000.000 millones de potencial consumo, en el caso
de las pensiones la práctica totalidad se destina a este fin, y lo mismo continuará
pasando a lo largo de 2013.
Igualmente, el Gobierno ha cedido a las exigencias del núcleo más conservador de la
Unión Europea y de los mercados, la actividad especulativa sigue provocando que la
economía, no se recupere y que los trabajadores/as, los pensionistas y jubilados
sigan perdiendo poder adquisitivo y unos derechos sociales conseguidos durante
muchos años de lucha.
También el Gobierno cambia la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social,
para establecer que durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 no es aplicable el límite
del 3% de la nómina de pensiones contributivas y gastos de gestión del sistema, que
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pueden ser dispuestos para atender el pago de las pensiones. Durante estos años el
límite será el que determine y prevea la Intervención General de la Seguridad Social.
Una medida que se hace sin explicación previa a los grupos parlamentarios que
integran la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, ni a las
organizaciones sindicales y empresariales, como tendía que pasar.
Por todo esto, se ha de exigir que se mantenga el espíritu de consenso del Pacto de
Toledo, ya que las medidas del Gobierno perjudican a las personas más débiles y no
se toma ni una sola medida que afecte a los culpables de la crisis tan brutal que
tenemos ahora y que no son precisamente los trabajadores/as, ni los pensionistas y
jubilados.
Hay una gran preocupación cuando vemos el impacto que la crisis está teniendo en
la gente mayor. El progresivo envejecimiento de la sociedad española plantea uno de
los principales retos socioeconómicos y políticos del Estado del Bienestar, ya que
dibuja un escenario de nuevas necesidades sociales a las que hemos de dar
respuesta para asegurar los derechos democráticos de la ciudadanía, el aumento de
la proporción de personas mayores en la sociedad implica fortalecer los diferentes
pilares sobre los que se sostiene el derecho a un envejecimiento digno y de calidad:
las pensiones, la sanidad, la atención a la diversidad funcional o las medidas de
servicios sociales que este gobierno está recortando.
Las principales políticas públicas llevadas a término en los últimos años, a partir de la
irrupción de la crisis, y sus efectos en la vida de las personas de 65 y más años, está
siendo demoledor, llevando a un gran número de pensionistas y jubilados a la
pobreza y exclusión social.
Hace falta fortalecer la solidaridad intergeneracional para asegurar la calidad de vida
de nuestra población mayor y poner fin a las injustas políticas de austeridad, como
vía para una salida de la crisis de manera democrática y sostenible económica y
socialmente.
El Gobierno estatal debe tener en cuenta que los más de 8.800.000 pensionistas y
jubilados españoles, en la inmensa mayoría de los casos, tienen en sus pensiones la
principal y/o única fuente de ingresos, que además sirve para el mantenimiento de
sus familiares en paro o con serias dificultades económicas, por lo cual es necesario
a que recuperen el IPC perdido injustamente.
Por todo ello la Federación de Asociaciones de Vecinos de L’Hospitalet de Llobregat,
propone al Pleno, en ejercicio de la competencia del artículo 25.1 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los siguientes:
ACUERDOS
1. Manifestar la oposición del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat al Real
Decreto Ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y
garantía del sistema de la Seguridad Social, instando al Gobierno del Estado que
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modifique dicha norma y adopte todas las medidas necesarias a los efectos de
mantener el poder adquisitivo de las pensiones.
2. Declarar la necesidad que el Gobierno del Estado español proceda a abonar, con
efectos retroactivos, las cantidades dejadas de percibir por la aplicación del
mencionado Real Decreto Ley.
3. Trasladar el presente acuerdo al presidente del Gobierno del Estado español, a
todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y a las
asociaciones de Pensionistas y Jubilados del municipio.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb les mocions presentades pels Grups Municipals del PSC-PM i
ICV-EUiA, números 18 i 19, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón o Sr. Esteve, comença vostè Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Presentaré les dues. Molt bé, gràcies Sra. Marín, passem ara de los recortes a les
retallades. Portem dos temes al Ple vitals avui per l’estat del benestar, per la vida
quotidiana de la ciutadania, com són les afectacions de la salut i l’educació, retallades
que fan els diversos governs, autonòmic i estatal, que amb l’excusa de la crisi, tots ho
sabem, volen tirar enrere els drets conquerits per tantes i tantes generacions.
La primera moció que presentaré és la moció d’educació en la qual instem a la
creació d’un nou grup de P3 per l’escola Frederic Mistral i a la instal·lació d’un nou
mòdul a l’escola Paco Candel, que aprofitem per saludar a les dues comunitats
educatives que avui ens acompanyen.
La campanya de preinscripció, tots ho saben, va començar fa uns mesos pel curs
proper, pel curs 2013-2014, el Departament d’Ensenyament va llançar una oferta la
qual reduïa en 50 places el barri de Santa Eulàlia, per tant, en comptes de les 275,
doncs oferia 225 places. I ho va fer sense el nostre acord, sense tenir en compte
l’evidència del padró municipal, però sí amb la promesa que a posteriori es podrien
aplicar increments de grups al barri de Santa Eulàlia. En concret va suprimir dues
línies, una a l’escola Paco Candel i una altre a l’escola Frederic Mistral.
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Un cop finalitzat el procés de preinscripció, l’evidència de la demanda de les famílies,
doncs van haver 50 famílies que quedaven fora de l’ensenyament públic al barri de
Santa Eulàlia, aquesta evidència va fer que el departament d’Ensenyament, doncs
accedís a obrir una segona línia a l’escola Paco Candel, però en el cas del Frederic
Mistral no ha estat així la decisió. El departament d’Ensenyament, per tant, tan sols
ha admès el criteri de l’Ajuntament en obrir un segon grup per l’escola Paco Candel,
però no al Frederic Mistral. I, a més a més, i aquestes són dades d’avui mateix, doncs
a 20 nens i nenes del barri de Santa Eulàlia que havien demanat escola pública, han
estat adjudicats a una escola concertada que no havien demanat.
Per tant, estem en aquests moments amb dues decisions, una de no obrir el segon
grup de l’escola Frederic Mistral, absolutament necessari segons les dades, i una
segona decisió que afecta a la qualitat de l’educació dels infants que ja estan en
aquests moments i que s’incorporaran a l’escola Paco Candel, que és la no
instal·lació d’un nou mòdul a l’escola Paco Candel, per allotjar les dues noves aules
que naixeran en el proper curs 2013-2014. I, per tant, la utilització d’espais que en
aquests moments són polivalents en el centre, com és la biblioteca i com és la sala
de psicomotricitat, per allotjar aquests dos grups classe. Per tant, aquests nens
perdran la possibilitat de fer psicomotricitat i d’anar a la biblioteca al seu propi centre.
Per això mateix, demanem a la Generalitat, al departament d’Ensenyament, doncs
que reobri el segon grup de P3 a l’escola Frederic Mistral i que, evidentment, col·loqui
el mòdul, aquest estiu, necessari a l’escola Paco Candel per no privar de la qualitat
educativa als nens d’aquesta escola, perquè ara aquesta escola tindrà dos grups més
de P3 l’any que ve.
La segona de les mocions és una moció sobre l’Hospital General de l'Hospitalet. Hi
ha un conveni que va signar el departament de Salut i l’Ajuntament de l'Hospitalet al
febrer de 2010, en el qual es parla de l’Hospital General de L’Hospitalet serà el centre
de referència de bona part de la ciutat i la previsió, fins i tot, de la construcció d’un
nou centre, per tant, substituir l’edifici en els terrenys de Can Rigalt. Aquest conveni el
que plantejava és que hi haurien 235 llits d’aguts, passaríem, perdó, de 235 a 248,
per tant, un increment, passaríem d’11 llits de crítics a 12, de 8 quiròfans a 13, de 10
places de cirurgia major ambulatòria a 15, que les consultes externes passarien de 45
consultoris a 53, de 9 Gabinets a 21, de 21 boxes d’urgències a 41, etc.
Hores d’ara estem en un escenari molt diferent, en el que ni es contempla el nou
edifici d’Hospital als terrenys de Can Rigalt, ni l’actual ha crescut en les prestacions
que s’havien pactat. Per tant, estem en un context nou, ja no de creixement, ja no de
substitució, de millora de la qualitat, sinó que estem en una situació, en un context
d’eliminació d’òrgans de participació ciutadana de la Generalitat, i en un context en el
qual lluny d’augmentar els serveis, s’estan reduint substancialment. I això és el que
està passant, volen que l’Hospital General de l'Hospitalet es converteixi en un gran
ambulatori i que l’hospital de referència de tots els habitants de la zona nord de la
nostra ciutat sigui l’Hospital de Sant Joan Despí, que tots sabem que està en una
altra comarca i ben allunyat de la ciutat.
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Per tant, aquestes són les retallades que estan patint els ciutadans de l'Hospitalet en
qüestió de salut, evidentment amb la pèrdua de llocs de treball i l’empitjorament de
les condicions de treball associades a aquestes mesures, unes mesures que s’han
pres sense diàleg amb sindicats, amb l’ajuntament, amb les entitats veïnals, amb les
patronals sanitàries o amb les entitats o professionals de la nostra ciutat i han
provocat, vostès ho saben, rebutjos, malestar, mobilitzacions. I tots sabem que
aquesta estratègia és una estratègia suïcida, el progressiu aprimament de l’Hospital
General, lluny de rellançar-lo i fer-lo sostenible, el que fa és tendir cap a la seva
extinció. Per cert, també s’ha tancat el quiròfan d’urgències que tenia aquest hospital.
Molts veïns ara per anar a l’hospital des dels barris de Collblanc-Torrassa, FloridaPubilla, han d’anar a una altra comarca, han d’anar a Sant Joan Despí, per tant,
segons com deia l’Associació de Veïns, en aquest cas la Federació d’Associacions de
Veïns ho deia molt gràficament, ara tenim un ambulatori molt ben preparat, però
volem un Hospital. Això representa una fractura més entre el nord i el sud de la ciutat,
diferents condicions d’accés a la sanitat dels veïns del nord de la ciutat i dels veïns
del sud de la ciutat i, per tant, preguntem on queda l’equitat d’accés i de resultat de
qualsevol ciutadà, independentment d’on visqui i que assegurava el pla Pla de Salut
de Catalunya 2011-2015. Per tant, gràcies a la Llei OMNIBUS també se’ns va treure
la paraula, el Govern Territorial de Salut va desaparèixer, sembla que s’ha de donar
pas a un nou consell de participació sanitària que ha d’impulsar la Generalitat, però
això encara no és així.
Per tant, aquest grup, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i
amb el suport i la incorporació del Partit Socialista a les dues mocions, tant la
d’educació, com la de sanitat, doncs en aquest cas reclamem a la Generalitat de
Catalunya el finançament necessari per assegurar el funcionament en condicions dels
equipaments sanitaris de la nostra ciutat, reclamem la igualtat d’accés a la salut de
tots els veïns amb independència que visquin al nord o al sud de la ciutat i exigim la
convocatòria dels òrgans de participació, que s’havia dotat la Generalitat de
Catalunya, perquè els ciutadans i els municipis poguéssim opinar sobre la salut.
Gràcies.

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

SR. ORDÓÑEZ
Bé, des de Plataforma per Catalunya avancem que votarem favorablement a les dues
mocions i explicar una mica, en el tema dels mòduls de l’escola Paco Candel, una
mica el que considerem nosaltres, òbviament que l’educació en la primera infància és
molt important pel desenvolupament mental dels nens i és aquí realment on les
persones s’enfronten amb els seus primers contactes comunicatius amb el món i
experimenten les primeres sensacions. És en aquesta primera infància que el nen
aprèn i desenvolupa tot tipus d’habilitats, tant cognitives, afectives, socials i motrius.
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Òbviament en l’educació inicial té una importància fonamental el suport familiar, però
hem de recordar que els educadors de les escoles bressol no només fan una feina
assistencial, sinó que també ens ajuden a educar als nens. La tasca d’aquests
educadors, com tots sabem, no és fàcil, ja que recordem que tracten amb nens i
nenes amb ritmes i capacitats ben diverses. Recordem que les escoles bressol no tan
sols eduquen, sinó que també es fa una tasca d’atenció i cura dels infants. Per això,
és molt important que disposin dels temps i dels recursos necessaris per oferir tots
aquests serveis amb la major qualitat i això, desgraciadament, no és possible
incrementant el nombre d’infants i disminuint el personal de suport educatiu.
L’escola bressol no és simplement una guarderia per deixar els nens mentre els
pares estan a la feina, és una primera etapa de l’educació on es comença a cimentar
la base d’aquesta futura educació. Però malauradament sembla que l’escola bressol
pública no és una prioritat de la política de l’actual govern de la Generalitat i es veu
que la Generalitat està més interessada a destinar diners a l’absurd procés
independentista o en destinar diners a les seves associacions o mitjans de
comunicació afins, que donar-los per salvar tan a la sanitat, com a l’educació pública
catalana.
I això ho estem patint a totes les ciutats de Catalunya i l'Hospitalet, amb el cas de
l’escola Paco Candel i Frederic Mistral, és un altre exemple de la política del govern
de la Generalitat, que ens porta clarament al desballestament de l’educació pública
aquí a Catalunya. Des de Plataforma per Catalunya sempre hem dit que si s’ha de
retallar que es prioritzi on i si s’ha de privatitzar que es prioritzi que privatitzem, i està
clar i per nosaltres claríssim, que els 225 milions d’euros que ens costa als catalans
TV3 s’haurien de retallar, es aquí on s’ha de retallar, és més, si volen privatitzar,
privatitzin ja TV3, la seva televisió política, i destinin aquests 225 milions d’euros a les
escoles públiques i hospitals públics d’aquí Catalunya.

Essent les 19.25 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
Gràcies, Sra. Borràs té la paraula pel posicionament.

SRA. BORRÀS
Gràcies, en nom de Convergència i Unió farem el posicionament respecte d’aquestes
dues mocions que avui ens presenten. Aquests dos temes que ens plantegen són
també, al igual que dèiem en l’àmbit de les pensions, dos temes extremadament
sensibles. En un àmbit parlem de la sanitat i, per tant, d’un tema que és bàsic pel
conjunt de la ciutadania, i en l’altre parlem dels nens i les nenes i, per tant, del que és
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la formació, un àmbit bàsic de la nostra societat i del nostre futur com a país. Per tant,
tant un tema, com l’altre, crec que l’hem de mirar d’abordar, doncs amb serenitat,
però també amb la preocupació que això, lògicament, a tots plegats ens produeix.
No és la primera vegada que en un Ple municipal vénen pares i mares, també
mestres en alguna ocasió, per mostrar la seva preocupació, i recordo debats amb el
Sr. Mario Sanz, que en aquells moments era responsable d’educació i de cultura, en
el qual hi havia la inquietud per part de molts pares i mares, de la incapacitat de
poder apuntar o poder portar els seus fills a l’escola que ells volien, en aquest sentit,
doncs fem referència al tema de l’escola Frederic Mistral. Per tant, aquest és un
tema, podríem dir, recorrent, però no per això menys important, ni menys a tenir en
compte.
Avui però estan parlant de dos temes molt concrets quan parlem del tema de les
escoles, que no són escoles bressol, estem parlant d’escola, perquè estem parlant de
P3 en amunt i, per tant, no estem parlant d’escoles bressol. Per tant, en aquest sentit,
hi ha dues problemàtiques diferents, entenem per part del grup de Convergència i
Unió, una és que si finalment, malgrat en un principi, doncs el que era la conselleria
no considerava el fet de fer possible al Paco Candel, finalment tira endavant un aula
al Paco Candel, però sí que és veritat que hi ha la queixa per part dels mestres i
també per part del pares, del fet de la necessitat que vostès plantegen que hi hagi un
nou mòdul i que, per tant, en aquest sentit, no representi la pèrdua de les aules per
poder fer un altre tipus de formació que, lògicament, doncs algunes d’elles no es fan
en la pròpia aula.
També se’ns ha dit i, per tant, en aquest sentit, entenem que hi ha, i així ho volem
creure, una bona predisposició per part de l’Ajuntament, que s’ha parlat de poder
cedir alguns espais propers i, per tant, que s’estan buscant alternatives per poder
donar una resposta, pot ser que no els hi agradi, però em consta de les converses i
aquest és un tema que, com a mínim, és interessant que la conselleria i també la
regidoria, doncs mirin de buscar alternatives. Sabem quina és la seva demanda,
estem dient, perdoni, estic dient que sé quina és la seva demanda i que la seva
demanda no passa pel que jo ara els hi apuntava, però també considerem que és
positiu que hi hagin aquestes converses, nosaltres així ho veiem.
I, per tant, nosaltres atenem el que avui vostès ens plantegen, que és la possibilitat
que hi hagi un mòdul i que, per tant, puguin tenir exactament el que vostès reclamen,
això és el que vostès avui ens vénen a dir, que creuen que és del tot necessari que
pugui haver-hi aquest mòdul, em sembla que ho hem entès bé, el que volen vostès
és el mòdul, no? Perfecte, doncs això és el que estava dient i, per tant, en aquest
sentit, aquesta seria la demanda del Paco Candel. Per una altra banda, el fet que el
Frederic Mistral no tindrà una nova aula en l’àmbit del P3, en el qual ens diuen, no ho
sé, si un cas ens ho rectifiquen, que no hi ha, aquests 20 nens preinscrits no són tots
en el Frederic Mistral, sinó que està distribuït i, per tant, és una problemàtica
absolutament diferent.
Mirin, nosaltres podem prendre un compromís i és el que podem prendre, que és
traslladar la seva inquietud, la seva preocupació i, per tant, doncs entomar la seva

…/…

67

demanda, per mirar de veure la possibilitat o no que hi hagi un mòdul, de per tant,
traslladar la seva inquietud a la conselleria, malgrat les dificultats que hi ha, que tots
en som conscients, però també som conscients de la demanda concreta que vostès
fan i, per tant, nosaltres el compromís que avui podem prendre és aquest, fer arribar
la seva inquietud en l’àmbit on pròpiament correspon, que entenc que siguin aquí i
que està bé que puguin venir a l’Ajuntament de l'Hospitalet, però lògicament, vostès
ho saben, cadascú és competent en el que és i, per tant, en aquest sentit, és la
conselleria qui ha de mirar de donar una resposta concreta a les seves sol·licituds.
Per altra banda, ens parlen d’un àmbit diferent, com és l’àmbit de l'Hospital General
de la ciutat, i en aquest sentit, home, mirin, nosaltres entenem el que pot ser la
inquietud que no hi hagi, a dia d’avui, aquest nou hospital que s’hauria de fer a
l’entorn de Can Rigalt i que aquesta és una demanda antiga, podríem dir, però que
també és realitat que la transformació que havia d’haver-hi a Can Rigalt, tota ella, no
només respecte a l’Hospital General, doncs no s’ha pogut dur a terme, perquè ni s’ha
traslladat el que era la central elèctrica d’ENDESA, ni tampoc s’han construït els pisos
de protecció oficial, ni els que no havien de ser de protecció oficial i, per tant, tenim
un context absolutament diferent al que en el moment de la seva planificació això ha
quedat.
Per tant, en aquest sentit, doncs, insisteixo, nosaltres prenem nota del que vostès ens
manifesten, farem arribar la seva inquietud i aquesta és la resposta que els hi podem
donar.

Essent les 19.30 hores entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta.

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

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, en primer lloc, dir que donarem suport a la moció...

En aquest moment una senyora del públic pregunta quin és el posicionament del grup
municipal de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
No ho he dit? Doncs els hi dic, nosaltres no podem votar a favor, votarem en contra,
però sí que traslladarem aquesta petició seva.

…/…

68

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Bien, en principio, respecto de la moción número 18, sobre
la situación de la Cruz Roja, decir que el Partido Popular votará a favor, para que
vaya adelante todo el proceso y toda la mejora del Hospital General y no se quede tal
y como se prevé ahora que se quede, pues cada vez con menos servicios y que se
reduzcan considerablemente los servicios de atención a los ciudadanos de
Hospitalet.
Y respecto a la moción número 19, decir que nosotros daremos apoyo a esta moción,
también informar a la gente que está presente que hace dos meses, dos plenos,
nosotros presentamos una moción en el mismo sentido, frente al anuncio de la
conselleria de educación de cerrar aulas en la ciudad de Hospitalet. Nosotros tuvimos
que retirar la moción, precisamente porque se estaba en el proceso de negociación
con la conselleria de educación y el Ayuntamiento de Hospitalet, en este caso el Sr.
Esteve, la regiduría de educación, y por tanto, nosotros preferimos retirar la moción
para beneficiar finalmente las buenas negociaciones y llegar a buen puerto. Parece
ser que la realidad no es así, se han conseguido unas aulas, otras no, como es el
caso del Frederic Mistral, y luego se quiere sacrificar y no dar en el caso de Paco
Candel, el módulo que vosotros pedís y, por tanto, nosotros consideramos que es
necesario y que, por tanto, nosotros apoyaremos la moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, tots els grups polítics s’han posicionat, no sé si hi ha alguna intervenció més,
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Bé, simplement per puntualitzar al portaveu de Plataforma per Catalunya, no estem
parlant d’una escola bressol, és una escola d’educació infantil i primària, situada a un
barri que es diu Santa Eulàlia, i que, en aquest sentit, és una escola de nova creació,
juntament amb la Ernest Lluch, que es va crear fa un parell de cursos, aquest és el
segon curs que està en funcionament, i que, evidentment, no només en aquests
moments s’està reclamant el mòdul, sinó que, evidentment, els pares lògicament
estan ja iniciant les reclamacions de l’edifici definitiu que serà l’edifici que haurà
d’allotjar l’escola definitiva, en el mateix indret on ara tenen els mòduls.
En tot cas, una puntualització, quan es parla del nivell de pares que han tingut la
primera opció, etc, en aquests moments, també és una dada d’avui, el 92% dels
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pares hauran entrat els seus fills en la primera opció a P3, per tant, és una dada,
crec, molt positiva i després s’afegiran, evidentment, les segones i terceres opcions.
Però jo la dada que m’indigna i que la conselleria em va prometre que no passaria, és
que aquells nens que haguessin demanat escola pública, no passarien a una escola
d’una altra tipologia, escola concertada, els nens que haguessin demanat pública,
anirien a escola pública. I, evidentment, el fet que 20 nens que han demanat escola
pública al barri de Santa Eulàlia, s’hagin traslladat a una escola concertada que tenia
en perill, havia tingut una baixa preinscripció i, per tant, tenia en perill alguna de les
aules de concert, per tant, això és el que ha provocat que no s’hagi obert el segon
grup del Frederic Mistral.

I, per tant, si hi havia 50 nens que havien demanat pública al barri de Santa Eulàlia,
que no havien entrat a escola pública, era lògic obrir els dos grups, tant al Paco
Candel, que sí que es va obrir, com al Frederic Mistral, perquè aquests nens que
havien demanat pública, poguessin anar a la pública. I el que ha passat és que no
s’ha obert el Frederic Mistral, s’omple un grup de concert d’una escola que no havia
omplert i, a més a més, vuit nens que ja havien demanat el Frederic Mistral, no
podran anar al Frederic Mistral i dotze altres nens que havien demanat altres escoles
públiques, no podran anar a l’escola pública en el barri de Santa Eulàlia, això no
havia passat mai.

I, en tot cas, el que reclamem, i ho torno a reiterar, és per un costat el mòdul pel Paco
Candel, l’escola definitiva, lògicament, i pel Frederic Mistral una qüestió pel curs que
ve, que és que se li afegeixi el segon grup de P3 i recordar també a la Generalitat,
que tenen pendent la construcció de l’edifici definitiu del Frederic Mistral, perquè des
de l’any 95 és un edifici que està caducada la seva vigència. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, hauríem finalitzat aquest torn, hi ha dues paraules al final del Ple que fan
referència a aquesta moció, segons el Reglament de Participació Ciutadana, doncs
estan al final del Ple, però donat que els pares ho han demanat, sé que estic
generant un precedent, però atenent que hi ha criatures que són petites i que crec
que tampoc farem res de bo tenint aquestes criatures en el Ple, fins a les 10 de la nit,
faré una excepció, si no hi ha cap inconvenient per part de cap grup polític, els hi
donaríem ara la paraula, tant als pares d’una escola, com de l’altra i deixaríem, ho
sento, hi ha una altra paraula, però aquesta sí que hauria de quedar-se fins al final
del Ple.

Per tant, ara tindria la paraula l’Agrupació Veïnal 5 Carrers de Santa Eulàlia, el Sr.
Isidoro González era qui havia demanat la paraula, però entenc que algun pare o en
aquest cas el Sr. Mansergas, en nom de l’Agrupació Veïnal, farà ús de la paraula.
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SR. MANSERGAS
A ver, disculpad, tampoco puede estar Isidoro González, yo soy el Vicepresidente de
la Agrupació Veïnal 5 Carrers, pero le pasaré la palabra a la compañera Núria.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si pots dir el teu nom complert, si us plau.

SRA. NÚRIA MUÑOZ
Sí, sóc Núria Muñoz Joan, a tot l’equip de govern municipal, bona nit. Compareixem
en aquest Ple, per posar en coneixement de tot el Consistori, la gran preocupació que
ens han manifestat els veïns i les veïnes de l'Hospitalet sobre la situació de les
escoles públiques.
L’escola Paco Candel del barri de Santa Eulàlia, és una de les escoles de nova
creació, es troba en barracots des dels seu inicis, en el curs 2011-2012, i gràcies a la
tenacitat i la il·lusió dels equips directius i docents, està jugant un paper fonamental
en l’educació dels infants de la nostra ciutat. Es tracta d’una escola on la cooperació
famílies, escola, barri, és molt alta, els alumnes hi poden desenvolupar les
intel·ligències múltiples i gaudir d’una qualitat educativa que no té res a envejar a la
de les escoles dels països nòrdics que sovint prenem com a model. La necessitat i la
qualitat d’aquest projecte educatiu s’ha traduït en un nombre elevat de preinscripcions
de famílies del barri i d’altres zones educatives de la ciutat. El cas de l’escola Ernest
Lluch de Collblanc és idèntic i compta amb els mateixos bons resultats al barri on
s’ubica.
El departament d’Ensenyament de la Generalitat s’ha mostrat contrari a invertir els
recursos necessaris per llogar més mòduls per ampliar aquestes escoles i ha optat
per transformar en aules la sala de psicomotricitat, el menjador o la biblioteca, per
acollir alumnes que es matricularan en el proper curs. Les activitats que s’hi realitzen
en aquests espais, s’hauran de fer o fora de l’escola o per torns o bé deixar de
realitzar-se. Altres activitats igualment importants, com les activitats extraescolars, les
assemblees d’AMPA, les xerrades d’escola de pares, les classes de català que
imparteix el CNL a famílies nouvingudes, es veuran afectades per la manca d’espais.
Aquesta situació inevitablement dificultarà el correcte funcionament de les activitats
escolars, soscavarà el projecte educatiu, malgrat l’esforç continuat i sostingut de tot
l’equip docent i, en definitiva, posarà més pals a les rodes al desenvolupament de la
nostra comunitat educativa, que tant sols en dos anys ha aconseguit una forta
cohesió basada en la il·lusió i el treball cooperatiu. Comprenem que davant la situació
de crisi actual, l’edificació de noves escoles queda lluny de les opcions a considerar a
curt termini, és per aquest motiu que demanem a aquest Ajuntament el seu
recolzament efectiu, per exigir al departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya que proporcioni les inversions i dotacions dels elements justos i
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necessaris, per garantir el creixement d’aquestes escoles i d’aquests models
educatius, que són una opció real per millorar l’èxit escolar i el futur dels nostres
ciutadans. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, ara faríem també l’altra paraula, la del Frederic Mistral, molt bé, Sr. Cristobal.

SR. CRISTOBAL ORTEGA
Hola, bona tarda, sóc Cristobal Ortega de l’AMPA de Frederic Mistral. Ja fa un any
que vam ser aquí per deixar constància d’un fet que afectava a unes quantes AMPA
de la ciutat, ni ens havien construït un nou centre, ni ens havien rehabilitat el vell i
caducat centre, tot i les promeses passades per part de la Generalitat. Ara som de
nou aquí per demanar que, no només es compleixi el que vam demanar fa un any,
sinó que no se’ns toqui el poc que encara conservem.
A dia d’avui, continuem igual en aquest sentit, afegint que el pas del temps ha envellit
un any més els nostres centres, ni s’han construït nous centres que substitueixin els
caducats centres edificats als anys 70, ni s’ha fet una rehabilitació integral que els
adeqüi a les necessitats actuals, no hi ha diners, se’ns diu, ara no pot ser, se’ns diu.
Com a resposta a la nostra intervenció de fa un any, la representant del partit que
actualment governa Catalunya va respondre que ara no era moment d’invertir en
totxo, va dir que ara era moment d’invertir en educació, doncs bé, han tingut
oportunitat d’invertir en educació i no ho han fet.
L’escola pública continua essent menystinguda, no s’ha invertit en edificis, ni en
plantilla, ni en recursos, ni en equipaments, tret del que ha estat estrictament
necessari per no incomplir cap de les pròpies lleis que el govern s’ha imposat com a
únic criteri, per fer o no fer les coses bé. Aquesta és la paradoxa que ens consumeix
la paciència, d’una banda el govern només s’exigeix complir la Llei per poder dir que
està fent les coses bé, i d’altra banda, no canvia cap aspecte de la Llei que l’obligui a
fer un pas endavant en aquest sentit.
Un altre exemple, a dia d’avui, un alumne de la nostra escola té el peu trencat, què ha
de fer, l’escola no té rampes, ni ascensors, la seva aula no és a la primera planta, per
manca d’un elevador l’alumne es veu obligat a pujar i baixar a l’aula saltant les
escales i no pot anar al pati, a l’hora de dinar ha de tornar a saltar escales per baixar
fins el menjador. La solució que ens ha ofert la Generalitat és facilitar-nos un enginy
que es capaç de pujar cadires de rodes pels esglaons, amb unes rodes connectades
per una cinta, semblant al mecanisme d’eruga dels carros de combat. Això exigeix
que durant 45 dies una persona assumeixi la tasca de pujar i baixar l’alumne per les
escales quan calgui, disposi del temps per fer-ho i se’n responsabilitzi si durant el
procés alguna cosa no va bé i, tant de bo no passi mai, alguna cosa o algú acaba
rodant per les escales. No és que vulguem ser catastrofistes, però és que tantes
coses dolentes no poden ser bones. Encara no tenim sortides, ni escales
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d’emergència, ni ascensors, ni rampes, no podem mantenir els centres adaptats a la
normativa de l’any en el que van ser construïts, encara que la Llei que actualment
fem que sigui vigent ens ho permeti, toca fer un pas endavant.
Senyors del govern de la ciutat, representants del govern de la Generalitat, prenguin
nota de nou d’aquesta situació, si us plau, la gent de la ciutat ja està farteta que
l’ensenyament públic estigui menystingut des del departament, parlem de
l’ensenyament públic, per suposat, perquè l’altra qüestió que volem comentar està
relacionada directament amb això. Aquest any se’ns ha informat que a la nostra
escola li retallen una línia, perquè segons ens expliquen no cal mantenir-la, sabem
que això no és cert, sí que cal mantenir-la oberta, sabem que altres centres privats
concertats del barri no ompliran línies i sí que les mantindran obertes.
Sabem que el criteri és econòmic i que respon a una concepció equivocada de
l’escola pública, l’escola no es pot valorar només econòmicament, invertir en
ensenyament no és com invertir en una parada de xurros, no es pot valorar per la
seva rendibilitat immediata, costa molt fer un equip de mestres, engegar un projecte,
implicar famílies, tirar-lo endavant amb un model i una estructura d’escola i veure com
des de dalt ens treuen la meitat de les futures aules i dels professors i condemnen el
projecte i dinamiten la confiança i l’optimisme dels que hi estaven implicats.
Costa molt mantenir un referent d’escola a un barri si no si pot assegurar un mínim de
places ofertades cada any, a l’escola pública s’hauria d’assegurar un conjunt de línies
a mig termini, que no depengui de si hi ha un nen de més o de menys al barri i que no
hi porti associat tot un càlcul estadístic de places i moviments i recol·locació
d’alumnes. I menys encara quan en el moment que a l’escola pública se li està fent
això, a l’escola privada se li mantenen un privilegis que no lliguen per res amb el que
la majoria de la població està demanant, cal blindar l’escola pública i no posar-la en
mans de decisions partidistes que es renoven cada quatre anys. El seu èxit és l’èxit
dels nostres infants i a llarg termini el de la nostra societat.
Des de l’AMPA de l’escola Frederic Mistral demanem a aquest Ajuntament el seu
recolzament per demanar a la Generalitat, d’una banda, que inverteixi tot allò,
personal, recursos i diners, que siguin necessaris per a la construcció d’una escola
nova o la rehabilitació integral de l’actual i, d’altra banda, que no retalli la línia del
nostre centre cada cop que una estadística ho ajudi a justificar i que mantinguin el
compromís de places públiques a llarg termini, a costa de totes les places
concertades si calgués, per tal d’assegurar la continuïtat de projectes i il·lusions
engegats als barris d’aquesta ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara obriríem un torn per si els grups volen fer una intervenció, serien dos
minuts per a cada una de les paraules, però si no cal, no cal. Sr. Ordóñez, no vol fer
ús? Sr. Esteve?
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SR. ESTEVE
Sí, simplement per recordar, ho dit perquè el representant del Frederic Mistral ho
deia, es referia als dotze centres que hi havia a la ciutat de Pla d’Urgència, que es
van crear als anys 70-80, amb una vida útil d’una vintena d’anys, l’edificació. Per tant,
aquests edificis que eren dotze, torno a repetir, l’any 95 en teoria s’havien d’haver
renovat completament i no va ser fins que va haver el govern d’esquerres, doncs que
es va acordar amb la Generalitat la substitució de tots ells. Vam aconseguir fer-ne set
i van quedar pendents cinc, quan realment es van aturar de cop al 2011 totes les
inversions. I és cert que aquests edificis estan patint molt i qui té la responsabilitat de
les grans obres i del manteniment de tot l’edifici en les obres i les substitucions, és la
Generalitat de Catalunya.
I també és cert que tenim una anomalia a la nostra ciutat, que és que en aquests
moments, doncs es prefereix assegurar el concert de dues aules en una escola
concertada que no havia omplert les seves preinscripcions, abans que obrir un grup
d’una escola pública que realment ja tenia vuit alumnes que l’havien demanat i a la
resta del barri hi havia molts alumnes d’escola pública que haguessin anat a aquesta
escola.
I una altra anomalia que és que el departament d’Ensenyament, i això ho hem batallat
sempre, de dir que a la nostra ciutat, quatre milions d’euros cada any, en el concert
de dues escoles que en aquests moments segreguen nens i nenes a la nostra ciutat.
Amb aquests quatre milions, cada curs, podríem fer cada curs una d’aquestes
escoles noves de les cinc que ens falten per edificar.

SRA. ALCALDESSA
Per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Gràcies Alcaldessa, hem sembla que hem pres el compromís i que traslladarem les
seves inquietuds.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Popular volen fer alguna intervenció? Molt bé, jo
simplement també s’ha dit, perquè ens hem posicionat o hem signat conjuntament
amb Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa la moció que abans
parlava precisament de l’escola Paco Candel i de la Frederic Mistral, jo els he dir que
és com tot, segurament com Alcaldessa tinc l’oportunitat de fer moltes visites a molts
centres de la ciutat, però he de felicitar a l’equip de Paco Candel, he de felicitar
també, no només a l’equip tècnic, que ho està fent molt bé, sinó també a l’AMPA.
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Jo crec que l’AMPA d’aquesta escola va ser creada, jo crec que abans que estigués
l’escola, per tant, jo crec que això diu molt de vosaltres, diu molt de l’escola, s’estan
fent moltes coses, la Núria ho explicava, totes les activitats que, més enllà del que és
estrictament reglat, s’estan fent al Paco Candel, i la veritat és que ens sentim molt
orgullosos del que esteu fent, encara que sigui en un espai no definitiu, que
evidentment hi ha un compromís per part de la conselleria, de començar a fer tot el
projecte constructiu, de fer l’escola nova, però, evidentment, enguany que creixeu
més del que ells mateixos pressuposaven, doncs en aquests moments tenim un
problema, que és que s’eliminen espais i que són espais que en aquests moments es
fan servir i que són necessaris per a l’activitat a l’escola.A vosaltres us haig de dir
que, evidentment, i també al Frederic Mistral que és una altra situació, però esteu
plantejant una qüestió que jo crec que és sensata, que malgrat que tots estem en un
moment d’ajustaments, en fi, d’austeritat, però entenem que els espais han de ser els
necessaris i els adequats.
Dir-vos que per nosaltres l’educació i malgrat que algunes lleis, que abans es feia
esment, sembla que impossibilitaran als ajuntaments tenir competències en una
matèria tan important com és l’educació, crec que és un error garrafal, nosaltres
creiem en la corresponsabilitat, crec que hem demostrat, al llarg d’uns quants anys de
govern d’esquerres a la Generalitat i a l’Ajuntament, que hem estat capaços de
sumar, de treballar plegat, de fer moltes escoles bressol noves, d’impulsar totes les
escoles que eren necessàries en aquell moment i, en el cas vostre, de l’escola Paco
Candel, doncs segurament era ara el moment de començar ja les obres i
possiblement Frederic Mistral estaria ja en construcció, com s’ha fet en d’altres
escoles de la ciutat.
Ens demaneu recolzament, el teniu i el teniu de veritat, és a dir, treballarem des de la
regidoria d’Educació, des de, evidentment, l’Alcaldia, com no pot ser d’una altra
manera, heu sentit a tots els grups polítics també el compromís de treballar plegats
per aconseguir el que esteu reclamant. I tant a uns, com als altres, dir-vos que crec
que la raó la tenim, les dades són les que són, la situació és la que és i, per tant,
farem un esforç, tots plegats, com sempre hem fet en aquesta ciutat, perquè això que
demaneu sigui una realitat i que al mes de setembre el curs comenci, en el cas del
Paco Candel, doncs amb el mòdul que necessita per a l’activitat.
Frederic Mistral, no serem capaços d’aconseguir que l’any que ve comenci l’obra,
això és una..., no és que no vulgui, però és que si no està fet el projecte i no està
aprovat i no està dotat, doncs segurament serà impossible que comenci l’obra, però
sí que en la reivindicació de la construcció continuarem, com ho hem fet amb la resta
d’escoles que queden pendents a la ciutat, i evidentment recolzarem que aquesta
línia que es pretén tancar, no sigui tancada i que es repensi per part de la conselleria
d’Educació. Dir que per part de la conselleria es va iniciar la preinscripció d’una
forma, ens aquests moments estem en una altra situació i que les realitats i els fets,
doncs fan que de vegades les decisions es moguin i espero i desitjo que en aquest
cas, per molt que hagin dit fins ara que no ho faran, doncs que la intervenció vostra i
la intervenció de tots els grups polítics faci canviar aquesta situació.
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Dir per finalitzar que algú de vosaltres, em sembla que era el pare del Frederic
Mistral, parlava d’inversió, i de vegades dóna la sensació que quan es parla
d’educació es parla de despesa i realment he trobat molt encertades les teves
paraules, l’educació és una inversió i és una de les millors inversions que podem fer
com a societat. I ho sabem bé en aquesta ciutat, perquè la inversió en educació ha
donat fruits que de vegades no es veuen, però sí que es palpen i s’observen. Hem
millorat molt el resultat escolar, hem millorat molt en cohesió, hem treballat tots
plegats i és la forma en què crec que hem de continuar fent les coses en aquesta
ciutat. Per tant, recolzament a tots dos i intentarem que això que plantegeu sigui una
realitat en el mes de setembre. Moltes gràcies.
Ara sí, jo no us diré que marxeu, però ja teniu llibertat perquè les criatures m’imagino
que han de sopar. Continuaríem ja amb l’Ordre del Dia normalitzat, passaríem a les
mocions del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 18 i 19; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 18.- DAVANT
L’HOSPITALET.

LA

SITUACIÓ

A

L’HOSPITAL

GENERAL

DE

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 22 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Al conveni de col·laboració entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, de febrer de 2010, es parla de L’Hospital General de
L’Hospitalet, com a centre de referència de bona part de L’Hospitalet, i de la previsió
de la construcció d’un nou centre als terrenys de Can Rigalt que donaria servei a una
població de 160.000 persones a L’Hospitalet de Llobregat. Segons aquest conveni es
passaria de 235 Llits d’aguts a 248, d’11 llits de crítics i semicrítics a 12, de 8
quiròfans a 13, de 10 places de cirurgia major ambulatòria a 15. En consultes
externes, de 45 consultoris a 53 i de 9 Gabinets a 21. En urgències de 21 boxes a 41;
i en Hospital de dia, de 22 places a 30. Tot això en un context de col·laboració no sols
institucional, sinó també amb la ciutadania.
Atès que a hores d’ara estem en un escenari molt diferent, en el que ni es contempla
el nou Hospital, ni l’actual ha crescut en les seves prestacions, i a més en un context
d’eliminació dels òrgans de participació ciutadana de la Generalitat. Hem passat del
projecte d’un nou Hospital per a L’Hospitalet, al que es ven com a Hospital únic amb
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dues seus (St. Joan Despí i L’Hospitalet), però que no pot amagar un horitzó més
semblant a un Hospital a St. Joan Despí i un annex a L’Hospitalet.
Atès que des de 2011 el sistema sanitari català està patint tot un seguit de retallades
que han suposat la reducció de llits dels centres sanitaris, el tancament de quiròfans,
d’unitats de cures intensives, la reducció dels horaris d’urgències dels centres
d’atenció primària. Així com la pèrdua de llocs de treball i l’empitjorament de les
condicions de treball de la sanitat. Aquestes mesures s’han pres sense diàleg ni
acord amb els sindicats, amb les patronals sanitàries, amb els ajuntaments, amb les
entitats veïnals o amb els professionals. I han provocat una gran preocupació i
malestar entre la ciutadania i el rebuig dels treballadors i les treballadores de la salut
que s’ha traduït en multitud de mobilitzacions.
Atès que, al igual que a la macroeconomia, l’estratègia de les retallades és suïcida. El
progressiu aprimament de l’Hospital General, lluny de rellançar-lo posa interrogants a
la seva sostenibilitat. Sense qüestionar la qualitat del que queda, el cert es que ens
han canviat l’horitzó: El que havia de ser un Hospital amb 248 llits d’aguts s’ha quedat
en una seixantena. Per una altra part s’ha tancat el quiròfan d’urgències, que fa que
les intervencions d’aquest tipus (no, evidentment, les emergències) hagin d’esperar
fins al vespre, en que acaben les intervencions programades.
Atès que, per molt que s’argumentin les bondats de l’Hospital únic amb dues “portes”
(que, per una altra part, estan per demostrar en la seva implementació), el que viuen
els ciutadans es que per anar a L’Hospital s’ha d’anar a una altra comarca, i que el
que està quedant aquí és una altra cosa. La Federació d’Associacions de Veïns ho
ha dit de manera molt gràfica:”Tenim un ambulatori molt ben preparat, però volem un
Hospital”.
Atès que això representa una fractura més entre el nord i el sud de l’Hospitalet, ja que
mentre uns tenen tota l’atenció sanitària en el seu entorn, els altres, que ja van veure
com desapareixien les urgències nocturnes de la Florida, ara han d’ingressar fora de
la seva ciutat. Tot això quan al Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 s’afirma que “en
qualsevol dels casos, cal garantir l’equitat d’accés i de resultats a qualsevol ciutadà,
independentment d’on visqui i de les seves característiques” Voler argumentar als
veïns de la zona nord el trasllat al Broggi dient que “ells també tenen dret a gaudir de
les seves instal·lacions” és més aviat una broma de mal gust.
Atès que es segueixen prenent decisions en l’àmbit de la salut, sense participació
ciutadana, sense cap deliberació ni tenir en compte el territori, i sense haver
implementat el Consell de Sector, marc en el que han situat la participació. El Consell
de Salut del GTS Hospitalet El Prat es va reunir per primera, i única, vegada el 29 de
juny de 2010, al que va seguir una paràlisi i més endavant la desaparició, al aprovarse la “Llei 11/2011, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat
administrativa”, que dona un nou redactat a l’article 38 de la Llei 15/1990, d’ordenació
sanitària de Catalunya. Allà es determina que “El consell de salut del sector sanitari
és l’òrgan de participació ciutadana per a l’assessorament, la consulta i el seguiment
de l’activitat del sector”. Aquest Consell de salut del sector, però, tampoc s’ha posat
en funcionament.
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Atès que s’acosta l’estiu, i com cada any veiem l’amenaça de tancaments de serveis
tant en l’àmbit hospitalari com ambulatori.
Els Grups Polítics del PSC-PM i d’ICV-EUiA proposen l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya el finançament necessari per
assegurar el funcionament en condicions dels equipaments sanitaris de la nostra
ciutat.
Segon.- Reclamar la igualtat pel que fa a l’accés a la salut de proximitat, entre els
veïns de la zona nord de L’Hospitalet i els de la zona sud; i en concret pel que fa al
tractament hospitalari a la nostra ciutat
Tercer.- Exigir la convocatòria dels òrgans de participació, siguin del sector sanitari o
del Govern territorial de salut, per tal que puguin definir-se sobre el compliment o no
dels compromisos de la Generalitat amb la nostra ciutat.
Quart.- Fer arribar aquest acord a la direcció de l’Hospital General de l’Hospitalet, a
l’òrgan rector del Consorci, al comitè d’empresa i seccions sindicals, als membres del
Consell Municipal de Salut i a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya.

MOCIÓ 19.- INSTANT A LA CREACIÓ D’UN NOU GRUP DE P3 A L’ESCOLA
FREDERIC MISTRAL I A LA INSTAL·LACIÓ D’UN NOU MÒDUL A L’ESCOLA
PACO CANDEL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 22 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que en la campanya de preinscripció escolar pel curs 2013-2014 el Departament
d’Ensenyament havia publicat per la zona de Sta. Eulalia una oferta de 225 places
públiques de P3, 50 menys (2 grups) de les que fins aleshores existien.
Atès que un cop finalitzat el període de preinscripció la demanada de centres públics
per P3 va ser de 275 places, 50 menys que les ofertades pel Departament
d’Ensenyament, les mateixes que les retallades en l’oferta inicial pel mateix
Departament.
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Atès que aquesta demanda de ben segur s’incrementarà amb les sol·licituds de fora
de termini i amb la matrícula viva que es produeix.
Atès que cal preservar el dret de les famílies que han optat per l’ensenyament públic
pels seus fills.
Atès que els grups de P3 suprimits pel Departament en la seva oferta de places inicial
corresponien a les escoles Frederic Mistral i Paco Candel.
Atès que un cop finalitzada la preinscripció es va mantenir per part d’aquest
Ajuntament una reunió amb el Departament d’Ensenyament en la que se’ls va
manifestar la necessitat de reobrir els dos grups de P3 suprimits, un a l’escola Paco
Candel i un altra a l’escola Frederic Mistral.
Atès que per part del Departament d’Ensenyament tant sols es va acceptar reobrir el
grup de l’escola Paco Candel però no el del Frederic Mistral.
Atès que el Departament d’Ensenyament ja ha manifestat a aquests Ajuntament i
també a l’AMPA que malgrat s’incorporaran 2 nous grups (50 alumnes) a l’escola
Paco Candel (ubicada en mòduls provisionals a l’espera de la construcció de l’edifici),
no procedirà a instal·lar un nou mòdul.
Atès que aquesta decisió significa que l’escola perdrà els espais de biblioteca i de
psicomotricitat i tots els recursos educatius que signifiquen, però també de mobilitat i
de confort necessaris pels infants.
Els Grups Polítics del PSC-PM i d’ICV-EUiA proposen l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Instar al Departament d’Ensenyament a reobrir el segon grup de P3 a
l’escola Frederic Mistral per tal de donar resposta a la demanda per part de la
ciutadania de places escolars en centres públics a la zona de Sta. Eulalia.
SEGON.- Instar al Departament d’Ensenyament a que procedeixi a la instal·lació
d’un nou mòdul a l’escola Paco Candel que permeti acollir els dos nous grups amb
les condicions necessàries i l’escola no perdi els espais de biblioteca i psicomotricitat.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als membres del Consell Educatiu de
l’Hospitalet i a les AMPA i les direccions de les escoles Paco Candel i Frederic
Mistral.
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, números 20 i 21, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Sí, jo esperaria un segon a què surtin, bona nit. Té la paraula el Sr. Fran Belver,
perdó, el Sr. García Mompel que presentarà la número 20 i el Sr. Fran Belver la 21.

SR. GARCÍA MOMPEL
Bé, els hi presentem una moció, com s’ha dit, instant al govern de la Generalitat i al
govern d’Espanya, a tots dos, especialment al govern d’Espanya que és qui té en
aquests moments la responsabilitat, en tot el nostre territori, en polítiques d’ocupació,
polítiques tant actives, com de promoció i de formació dels aturats i d’incrementar el
nivell del mercat de treball, un pla de xoc. I, per tant, creiem que, en base a això,
podem arribar a un cert acord que és del que vostès parlen constantment, quan es
dirigeixen a nosaltres en polítiques de drets, que últimament estem, com hem vingut
discutint fins ara, qüestionant.
En el tema de la desocupació, que està íntimament lligat al tema que parlava el Sr.
Belver i alguns de vostès, de les polítiques de pensions, evidentment aquestes
milloren molt si el factor ocupació és més important. Com els hi deia, en aquest sentit
hi ha algunes dades que es poden dir, són públiques, són notòries, crec que val la
pena que les puguem compartir. La desocupació creixerà fins el 27%, informe de la
Unió Europea, la baixada de costos laborals que ha representat la reforma laboral, no
ha afectat per res a l’increment del mercat laboral, al contrari, per tant, aquí també
hem discutit una mesura com la que es va aprovar, per part del govern d’Espanya,
sobre la reforma laboral, recolzada, per cert, pel govern de Convergència i Unió, el
resultat no ha estat gens bo.
L’ajust, l’ajust de tota aquesta crisi ha recaigut bàsicament sobre l’ocupació,
bàsicament, és el descens dels llocs de treball el que ha marcat definitivament l’ajust
econòmic d’aquesta crisi. Per tant, nosaltres amb aquestes dades i les que coneixen
vostès, de desocupats que hi ha tant a Catalunya, com a Espanya, amb aquestes
dades, insisteixo, és per la qual cosa els hi presentem aquesta moció, en base a
articular, ni que sigui a nivell municipal, per després tant el grup socialista en el
Congrés, que ha presentat una proposta, com el grup socialista en el Parlament de
Catalunya que també ha presentat una proposta, sobre aspectes de l’increment i el
pla de xoc contra la desocupació, pretenem que aquí a nivell municipal siguem
conscients d’aquesta també d’aquesta realitat.
Per tant, hi ha una necessitat urgent d’aquest pla de xoc, en temes de política
industrial que fem, en temes de finançament públic a les empreses, enfortiment del
teixit comercial i en increment de programes a la innovació. Estem deixant d’invertir la
mitjana que hi ha a Europa en temes d’investigació i desenvolupament, el principal
problema de Catalunya i d’Espanya és la desocupació, d’això hem de ser conscients.
Jo crec que malgrat el recolzament a la Llei d’estabilitat pressupostària que es va
donar per part del grup de Convergència i Unió al Congrés, jo crec que en aquest
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moment dubto que això fos així, en qualsevol cas es va produir i jo crec que amb
aquestes polítiques d’austeritat i d’ajust, no anem enlloc.
N’hi havia aquí al Ple, fa un moment, qui parlava de cóm ajustem aquestes despeses
tan immenses que sembla ser que teníem en drets, que són producte de molts anys
de lluita i molts anys de conquesta social, bé, n’hi ha d’altres factors que ajustar. El
primer és l’economia submergida, que representa el 20% del Producte Interior Brut,
per tant, jo crec que n’hi ha com a primer element aquest i que n’hi ha d’altres en els
quals podem fer unes polítiques més..., sobretot en la política fiscal, com els hi deia,
una mica més agosarada, per dir-ho d’una manera suau.
Per tant, els hi proposem un pla de xoc contra l’atur; que el Govern de la Generalitat
lideri el debat sobre la reactivació econòmica i l’ocupació, amb els actors socials i que
es faci una cimera social en aquest sentit; que el govern reprengui el diàleg social i
una petició expressa de derogació d’una reforma laboral que ens ha portat a aquests
límits de desocupació; un compromís de tots els partits, institucions i agents socials
del país, contra la desocupació i, en concret, en tres mesures que han de ser
fonamentals: l’alimentació diària de tots els nens d’aquest país, nens i nenes d’aquest
país, una garantia de vivenda i subministraments bàsics per a totes les famílies,
penso que tal i com està el mercat de la vivenda ara i podem ser més valents i una
creació de renda bàsica de ciutadania, que suposi el compliment del que deia
l’Estatut de Catalunya aprovat pel poble de Catalunya; una altra mesura, instar el
Govern de l'Espanya a un pacte d’Estat en la consecució dels anteriors compromisos,
el govern d’Espanya ens ha d’acompanyar també en tot això, perquè és un problema
col·lectiu, per tant, entenem que hem d’estar tots; i instar-lo a debatre i considerar els
aspectes que conté el pla que presentem per reactivar l’economia, combatre la
desocupació, presentat al Congrés pel grup socialista. Finalment, donar el trasllat
corresponent als grups parlamentaris i als grups del Parlament de Catalunya, de la
resolució dels grups municipals.

Essent les 20 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Sr. Belver, té la paraula.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Perea. Per presentar la moció de reconeixement al dret per una
maternitat lliurament decidida. Ens trobem davant de la situació que el govern
d’Espanya ens ha anunciat en repetides ocasions, per part del ministre Gallardón, la
modificació de la Llei de l’avortament.

…/…

81

Les lleis d’avortament, restrictives, no redueixen el nombre d’avortaments, l’únic que
fan és incrementar el nombre de dones que moren o que perden la salut, perquè
avorten de manera clandestina i en condicions insalubres.
Tornar a temps anteriors a la regulació de l’any 1985, convertir a un nombre important
de dones en delinqüents, obligar-les a viatjar a l’estranger, llençar-les a la
clandestinitat, i tot això en nom de la moral catòlica, del sector més intransigent
d’aquesta religió que se saltarà, sense escrúpols, els seus propis manaments, com
sempre ha fet, quan necessitin que a una de las seves noies joves se’ls hagi de
practicar un avortament, aquesta és la contrareforma que té al cap el ministre
Gallardón.
En aquesta llei restrictiva que prepara el ministre s’hi percep la voluntat de castigar la
dona lliure i encadenar-la a la penitència forçada i perpètua. El ministre i els seus
adlàters antiavortistes no es tallen a l’hora de tallar la llibertat femenina. No serveix de
res esgrimir la necessitat d’evitar avortaments clandestins. Els partidaris de la reforma
valoren, demagògicament, el dret del fetus més que la vida plena de la dona.
I el sarcasme arriba a extrems criminals, precisament ara, quan els escassos
recursos que aportava la Llei de la dependència s’amputen per una visió
economicista de la despesa social. Si tira endavant aquesta reforma, ens trobarem
amb que el govern que coacciona a les mares a tenir fills necessitats d’un suport
permanent, retalla els mínims recursos per facilitar aquest suport. Una vegada més,
la dona serà castigada de per vida i se li negarà qualsevol possibilitat de refer la seva
existència.
En els últims 28 anys, 36 països han liberalitzat les seves lleis d’avortament, cap
d’ells ha retrocedit, però aquí sembla que alguns volen tornar als temps foscos del
“Spain is different”, esperem que no ho aconsegueixen.

Essent les 20.05 hores entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, farem el posicionament dels grups polítics, per part de Plataforma per
Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, Plataforma per Catalunya votarem favorablement a la moció número 20 i en
contra de la 21.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón, per Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votarem favorablement a les dues mocions i farem dues consideracions. En la
primera d’elles, òbviament estem a favor de les propostes que fa el Partit Socialista
en aquesta moció i si bé és cert, com deia l’Alcaldessa abans, que en política no és
bo fer política amb el retrovisor posat, tampoc és bo..., en honor a la veritat, jo crec
hem de fer alguna consideració.
És a dir, nosaltres pensem que si el govern de José Luís Rodríguez Zapatero hagués
impulsat, com a mínim, la meitat d’alguna de les propostes que fa aquesta moció ara,
segurament la situació econòmica del nostre país no seria la que és. Per tant, és cert
que tothom té dret a una segon oportunitat, faltaria més, però aquí hi ha afirmacions
que mereixen una miqueta de reconeixement de la història.
En concret, el tema, per exemple, del segon acord, dins d’aquest paquet del govern
de l’Estat, quan parla de la moratòria en els comiats per causes econòmiques, durant
els anys 2013, 2014 i 2015, no hem d’oblidar que la reforma laboral que va obrir la
porta d’una manera clara a l’acomiadament per causes econòmiques, va ser la
reforma laboral del Partit Socialista, per tant, això és obvi que la moció no ho podia
dir, però per això estem nosaltres per recordar-ho.
La moció següent, com deia el Sr. Belver, és una moció totalment pertinent, perquè
aquesta sí que no té cap justificació, la proposta de reforma de la Llei d’avortament
que té el Partit Popular, aquesta sí que no s’explica o es justifica amb la crisi
econòmica. El Partit Popular està fent una sèrie de contrareformes involucionistes del
nostre sistema de dret del benestar, dels drets socials, clarament, moltíssimes d’elles
justificant-se, emparant-se, en la crisi econòmica, però aquesta Llei de l’avortament
és que no té cap justificació, perquè s’havia arribat a un consens molt important,
durant molts anys, de debat públic i polític, en aquest país, per arribar a una Llei de
l’avortament que no obligava a avortar a ningú, sinó que donava dret a aquelles
dones que així ho decidien, després d’una sèrie de consideracions i amb una Llei de
supòsits molt determinada, que està funcionant a la immensa majoria de països del
nostre entorn.
Per tant, la reforma de la Llei de l’avortament que pretén fer el Sr. Ruíz Gallardón, tal i
com ha dit el Sr. Belver, és una Llei que respon només a uns pressupòsits ideològics
de la dreta més rància d’aquest país, i que en el fons també està emparada una doble
moral, que és la doble moral d’aquesta dreta rància espanyola, que està tornant de la
mà del Partit Popular. Perquè en aquest país quan no hi havia Llei de l’avortament,
tothom sap que les dones que no tenien recursos econòmics, no podien exercir el seu
dret a l’avortament o ho feien clandestinament i amb un risc important per a la seva
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salut, però les que tenien possibles, les que tenien recursos econòmics, sí que
avortaven, ho feien a l’estranger, ho feien a Londres i en secret.
Amb l’aprovació d’aquesta Llei, doncs tornarem a això, el govern de l’Estat és que
tornem a això, a trencar aquesta equitat i a trencar el consens, des del nostre punt de
vista, que era absolutament innecessari trencar-lo en aquests moments i obrir un altre
front de crispació en aquest país, com si no tinguéssim fronts de crispació, com si no
tinguéssim problemes molt més urgents i molt més importants. Per tant, votem també
favorablement en aquesta moció.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa, el grup de Convergència i Unió ens posicionarem respecte
d’aquestes mocions. Respecte a la moció que fa referència a tot l’àmbit econòmic, els
hi he de dir que vostès fan aquí un aiguabarreig important, un aiguabarreig important i
que, a més a més, des del nostre punt de vista, malgrat en som plenament conscients
de quina és la competència de cadascú, una vegada més no els interessa abordarho. I ens demanen que hi hagi plans de xoc per part de la Generalitat de Catalunya,
quan saben que els recursos per fer polítiques actives d’ocupació, el govern central
els ha reduït en un 56% i, per tant, vol dir que hi ha molts menys diners per poder fer
aquestes polítiques.
O ens demanen la possibilitat de fer un Ple extraordinari, quan saben que aquest és
un tema que està sobre la taula del Parlament de Catalunya o que es crearà una
comissió, precisament per abordar d’una forma més continuada aquests temes. O
quan ens demanen, doncs que el govern de la Generalitat treballi per a la derogació
de la reforma laboral, si no ho saben, doncs ho haurien de saber, que el govern s’ha
compromès a estudiar conjuntament amb els sindicats i també amb l’àmbit
empresarial, de veure quina repercussió concreta ha tingut aquesta reforma laboral i
quines són les seves conseqüències i, per tant, poder-ho fer d’una forma objectiva,
davant de les dades que després d’un any d’aquesta aprovació de la reforma laboral,
es pot fer.
A partir d’aquí, podríem fer allò que seria fàcil i còmode, que és votar aquelles
iniciatives que fan referència al govern de l’Estat i en canvi no fer-ho així en els temes
que afecten al govern de Catalunya. Però no ho farem, perquè, insistim, nosaltres
entenem que aquesta és una moció simplement per abordar, si em permeten, d’una
forma fàcil, per no dir una altra paraula, doncs un tema que és molt sensible, que és
un tema que hi ha grans necessitats i que no es pot fer des de la perdigonada i la
manca de rigor en els seus plantejaments.
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Respecte a la moció de reconeixement al dret a una maternitat lliurament decidida,
aquest és un tema en el qual el grup de Convergència i Unió, històricament, ha donat
llibertat de vot als seus diputats i diputades, perquè clar, aquest és un tema que es
decideix en el Congrés de Diputats, no en aquest Ajuntament. Ara, també entenem i
no estem dient amb això que no s’hagi fet així, que aquest és un tema també molt
delicat, que forma part de la intimitat de les persones i en el que jo crec que tots hi
estarem d’acord, que qualsevol dona que hagi avortat o que es troba davant de la
possibilitat d’haver-ho de fer o de decidir aquest pas, no es fa des de la facilitat, ni
des de la lleugeresa, sinó que es fa des de una situació, en molts casos, de trauma
personal, de situació de gran dificultat i que, per tant, aquest és un tema en el qual,
doncs agraïm que al menys fins el moment present, hi hagi hagut un debat seré i
plantejat amb serietat, perquè aquest és un tema, insistim, que forma part de la vida
íntima de les persones i, per tant, en aquest sentit, doncs requereix aquesta serietat.
Sí que els hi hem de dir, només un tema i suposo que no ho retiraran, cap
inconvenient, però entenem que ingerència estrictament no hi ha de ser en cap cas,
ni per a l’àmbit de l’església, ni per ningú, però el dret a opinar, com tothom, doncs es
té, i és en aquest sentit que no acabem d’entendre aquest segon punt vestit
d’aquesta manera. Dit això, els hi avanço el vot que com a Meritxell Borràs, per
entendre’ns, faré respecte d’aquesta moció, que serà el vot afirmatiu en aquests
quatre punts i els altres companys, doncs es definiran respecte d’aquesta moció en
concret.

SRA. CLAR
Sí, com Annabel Clar, representant d’Unió Democràtica, m’abstindré en el punt
número 1 i 2 i votaré favorablement als altres dos.

SRA. ALCALDESSA
A veure, un moment que la Sra. Secretària pren nota. La Sra. Borràs tot afirmatiu, la
Sra. Clar en els dos primers punts abstenció i en els dos següents a favor. Sr.
Monrós.

SR. MONRÓS
A favor.

SRA. ALCALDESSA
A favor el Sr. Monrós, Sr. Pérez.
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SR. PÉREZ
A favor.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, molt bé, passaríem al Partit Popular.

Essent les 20.20 hores abandona la sessió la Sra. Annabel Clar i López, regidora del
grup municipal de Convergència i Unió.

SR. DEL RÍO
Bien, la segunda moción lo que pedimos es que la retiren, porque nos piden que
hablemos de algo que a día de hoy no hay nada en la mesa, o sea, no hay ninguna
proposición no de Ley, no hay ningún texto, no se ha hablado con los grupos políticos
todavía en el Congreso de los Diputados, por lo tanto, se está abstrayendo algo en
base a las informaciones que aparecen en los medios de comunicación. Por lo tanto,
yo lo que pido es que la retiren y en caso contrario, pues votaríamos en contra, ya
llegará el momento de hablar sobre este tema, pero creo que ahora no es lo que
procede, no es el momento.
Respecto a la primera moción, bueno, a nosotros nos causa sorpresa algunas de las
cosas que se dicen, bueno, para ustedes el Partido Popular es una maquina de
destrucción de empleo, pero claro, que lo diga quien dejó el país con cuatro millones
y medio de parados, pues hombre, no creo yo que sea muy correcto. Mire, el ritmo de
destrucción de empleo en el período 2008-2011, era de 799.000 al año, es verdad,
en el período del Partido Popular también, pero es de 540.000, por tanto, hombre, no
creo yo que ustedes a la hora de hablar de máquina de destrucción de empleo,
ejemplo no nos pueden dar mucho. Más que nada, porque en el período que ustedes
gobernaron, 234.094 empresas en España cerraron y cada día cerraban, de media,
180 empresas, fueron ustedes los que lo han dicho, claro, si ustedes no ponen esto
en su moción, pues seguramente yo hubiera obviado lo que acabo de decir.
A mí me parece sorprendente que ustedes digan que el gobierno central hace poco
para el desarrollo industrial, ustedes que mantienen aún vigente el plan de 2002 del
plan de renovación de áreas industriales, ustedes que dicen a las empresas de
Hospitalet que se vayan, porque ese plan de renovación de áreas industriales lo que
está diciendo es que cambia la calificación de industrial a residencial y las empresa
que estén ahí, que se vayan, y las que vengan que no vengan, porque se van a ir, y
lo que está pasando es que las empresas que están ahora se van a Cornellà y las
que vienen no van, porque se van al Prat, porque además tienen un IAE con igual
bonificación que nosotros, pero mejores redes de transporte. Por tanto, oiga, no pidan
ustedes al gobierno central que haga una política a favor de la industrias, cuando
ustedes están haciendo todo lo contrario en Hospitalet y si no cancelen ya, renuncien
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ya a un plan de renovación de áreas industriales de 2002, basado en el crecimiento
del ladrillo, cuando efectivamente hoy a nadie pensaría articular un plan económico
basado en el crecimiento del tocho.
Hombre, acusar a Convergència i Unió de ser víctima de la Ley de estabilidad
presupuestaria, hombre, es curioso, cuando fueron ustedes, con el apoyo nuestro, del
Partido Popular, quien en agosto de 2011, pues modificó la Constitución para incluir
el principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 135 de la Carta Magna. Y,
miren, oiga, nadie sin alimentos, perfecto, muy bonito, muy bien, nadie sin una
vivienda, perfecto, muy bonito y muy bien, nadie sin dinero, también perfecto, muy
bonito y muy bien, y por qué que nadie robe en Hospitalet y que nadie ensucie la
ciudad y que todos tengamos aparcamiento gratuito en la ciudad y que no tengamos
que pagar impuestos y que no haya fachadas con grafitis, oiga, y ya puestos que el
cielo siempre sea azul ¿no? O sea, yo creo que quien ha hecho esta parte de la
moción pues tenía en ese momento una experiencia astral impresionante o mística.
Y para acabar, miren, ustedes piden al gobierno central que lleve a cabo una
propuesta de reactivación económica, propuesta por el Sr. Rubalcaba, del Partido
Socialista, cuando resulta que des de la Comisión Europea otro miembro del Partido
Socialista, el Sr. Almunia, que es comisario, le está diciendo que es inviable y que
además es perjudicial para salir de la crisis en España, por tanto, primero pónganse
de acuerdo. Nosotros, a pesar de ello, haremos voto diferenciado y votaremos a favor
del primero y segundo punto y en contra del resto.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. García Mompel, si vol afegir alguna cosa.

SR. GARCÍA MOMPEL
Sí, pel que respecta a algunes qüestions, no fem cap..., el Sr. Salmerón ens deia que
la reforma laboral..., compárelas, ponga blanco sobre negro, porque no todas las
reformas laborales son iguales, ni responden a los mismos criterios.
Dir-li que no fem, Sra. Borràs, no fem cap aiguabarreig, senzillament les polítiques
actives d’ocupació de l’Estat és cert que han baixat el 57%, però també és cert que
l’Estat les paga a principis de gener i nosaltres al final hi comptem amb els diners al
novembre o al desembre, per tant, algú, durant l’any, ha hagut aquests diners. En tot
cas, és veritat, aquesta és una responsabilitat del govern d’Espanya.
Máquina de destrucción de empleo, Sr. del Río, bueno, mire, de todos los parados
que tenemos en este momento, aproximadamente el 47% llevan parados más de un
año, el resto lleva menos de un año, que yo sepa es evidente que eso es entrada y
salida del mercado laboral, pero es evidente que le tocan a ustedes.
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Respecto a la política industrial, está definitiva en este momento por criterios de
administraciones que no son el municipio, las propuestas que hace el Sr. Rubalcaba
van dirigidas directamente a cuestiones de la Unión Europea, porque en el tema de la
unión bancaria, que es vital en la formación del crédito y en la política de expansión
del crédito, especialmente a las PIMES, en fin, al tejido que crea empleo, si no es
mediante un criterio de la Unión Europea, va a ser difícil, especialmente ahí no tienen
por qué estar de acuerdo el Sr. Almunia y el Sr. Rubalcaba. El Sr. Rubalcaba ha
hecho una propuesta, mírensela, porque es que al final este es un tema que yo no sé
si a usted le parece muy beatífico, yo no me iría por esos caminos.
Este es un tema muy preocupante, muy preocupante, usted mejor que nadie lo debe
saber, porque a usted, como a mí, si vamos por la calle la gente nos pregunta por el
empleo y por estas cosas que damos en llamar los derechos sociales que tenemos a
partir del sistema democrático del que nos dotamos y como estas cosas la gente
tiene la manía de comer y de ir al cole y de pasárselo un rato bien y de tener una
serie de transportes y todas estas cosas, que el gobierno socialista o los gobiernos
socialistas también pusieron en valor, no los únicos, pero también, claro, como decía
la Sra. Alcaldesa, igual tenemos que repasar la historia de los últimos 35 años.
Pues oiga, si el cielo es azul o no, no lo sé, eso ya depende de factores físicos, pero
lo que sí está claro es que el grupo socialista y creo que algún otro grupo,
evidentemente, pero el grupo socialista lo que cree es que debe de dar las mejores
condiciones que pueda en esta ciudad y recoger todos los derechos sociales que
tradicionalmente ha tenido la población. Y por tanto, pues sí, si no llueve, pues hasta
mejor, pero tampoco creo que esa sea la preocupación, yo con esa cosa que tenía
usted, con esa ironía, hombre, con los temas estos, no sé si entraría por ahí. Le
agradezco que haya votado algunos puntos, hubiera ido mejor, como repito, la
moción está hecha para que todos los grupos políticos de este Ayuntamiento,
transmitan esa sensibilidad a los respectivos grupos en los diferentes foros políticos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver, vol dir alguna cosa?

SR. BELVER
Muy breve Sra. Alcaldesa. No vamos a retirar la moción sobre el aborto, como
supongo que ya suponía que eso pasaría por ahí, y no la vamos a retirar por respeto
a las mujeres y lo que no vamos a hacer tampoco es esperar a que el ministro
apruebe la Ley y luego venir aquí a decir si estamos a favor o en contra, porque en
esta, como en tantas otras cosas, ustedes están consiguiendo, yo creo que hitos
importantes, están consiguiendo una movilización social importante, que yo creo que
hemos de agradecerle, y que están consiguiendo que diferentes sectores de España,
de diferentes colectivos, vayan en movilización en contra de aquello que ustedes van
anunciando, porque además lo anuncian con tiempo y van modulando en función de
hacia dónde va lloviendo. Porque esto que traemos hoy aquí, no es que yo lo haya
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leído en un periódico, porque alguien dijo, no, no, es que el ministro siempre que
tiene ocasión públicamente, directamente, el manifiesta cuál será su intención, por
tanto, lo que hacemos es manifestarnos y no preventivamente, esto no es la guerra
de Irak.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver, se le ha acabado el tiempo. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa, muy breve. Claro que es un hecho preocupante, claro que
sí, pero más preocupante es que ustedes propongan una cosa y sus propios
compañeros que están en Europa les estén diciendo que es inviable, que no se
puede hacer. Más aún cuando el dinero está destinado para un fin y usted no puede
cambiarlo, porque forma parte de un pacto, de un acuerdo, de un gobierno que es del
Estado Español, con el de la Unión Europea, por eso le están diciendo que es
inviable y a parte porque aumentaría el déficit y crearía muchos problemas incluso a
la hora del bono español, los intereses, etc, la inflación. Pero no lo digo yo, lo dice el
Sr. Almunia que también es del Partido Socialista. Por cierto, el cielo es azul no por
factores físicos, sino químicos, yo como biólogo aún entiendo algo de esto.
Y, por cierto, el aborto, lo del aborto, pues mire, cuando llegue ya hablaremos del
tema, yo creo que aquí hay un tema de conciencia, forma parte de nuestro programa
electoral, conseguimos mayoría absoluta, en parte a lo mejor también por esto, yo les
digo que miren ustedes las encuestas, porque ahora les dan solamente 80
congresistas y a lo mejor nosotros sí que movemos a mucha gente, pero ustedes
también mueven a mucha gente en sentido contrario.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río, la segunda la vota en contra, me imagino ¿no? Es que como nos pide
que la retiremos, pero no le había oído el voto, disculpe. Sra. Secretaria, falta
posicionamiento de…

SRA. SECRETÀRIA
Falta el posicionamiento del grupo municipal de Convergència i Unió, en el punto 20.

SRA. ALCALDESSA
El posicionamiento del punto número 20, por parte de Convergència i Unió, la de
l’atur.

…/…

89

SRA. BORRÀS
Disculpi, he dit que podíem haver fet demagògia i votar favorablement als que feien
referència a l’Estat Espanyol i no als que feien a Catalunya, però per coherència i em
semblava que era una moció, doncs que no correspon, nosaltres hi votàvem en
contra.

SRA. ALCALDESSA
Voten en contra, d’acord. Sr. Fran Belver, m’havia demanat la paraula?

SR. BELVER
Sí, muy breve Sra. Alcaldesa. Mire Sr. del Río, con el tema del aborto y esto de la
movilización que usted dice, mire, ustedes son de los que se manifiestan cuando
están en la oposición, llegan a cualquier manifestación, se colocan en la pancarta, y
cuando llevan media hora andando, envían a uno corriendo delante a ver qué pone
en la pancarta, porque les da igual, les da igual. Y nosotros, es posible lo que usted
dice, afortunadamente este es un país plural, hay gente que opina de una manera y
gente que opina de otra, nosotros tenemos principios, ideología y posicionamiento
político, y estemos en la mayoría o no, lo mantendremos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passaríem a l’apartat de les mocions del Partit Popular. Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 20 i 21; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 20.- INSTANT A POSAR EN MARXA MESURES DE XOC CONTRA
L’ATUR I PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL DE CATALUNYA.
VIST que a Catalunya segueix creixent l’atur: a hores d’ara ja és un clam que la
reforma laboral aprovada pel PP amb el consens de CiU és una màquina de destruir
ocupació. El nombre de treballadors en aquesta situació és esfereïdor, ja siguin les
664.050 persones de l’atur registrat de les oficines del SOC, o ja siguin les 902.300
de l’EPA, que també situa el nombre de llars amb tots els actius desocupats en
267.000 i el nombre de llars en que no hi cap percepció d’ingressos en 113.300.
VIST que el Govern de l’Estat ha reduït de manera dràstica la cobertura de
prestacions i subsidis als desocupats. Així, veiem com l’atur creix i les prestacions
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baixen, deixant desprotegides cada vegada més persones. Però tot i així el Govern
de la Generalitat encara dóna suport a aquesta regulació fracassada.
VIST que els anuncis d’ERO i tancaments d’empreses han estat pràcticament
constants en aquests cent dies, deixant en moltes ocasions tot un territori sense una
de les seves principals bases productives. Amb l'excepció de Nissan com a única
bona notícia, hem vist com Derbi a Martorelles, Carrosseries Noge a Arbúcies, Ecros
a Flix, Power Control a Sant Vicenç de Castellet, Taulells Tradema a Solsona, i tantes
altres empreses, tancaven o reduïen radicalment la plantilla. Per contra el Govern
sembla impotent i no fa res per a què l’activitat industrial no desaparegui d’aquests
territoris.
VIST que el Govern no promou cap acció de xoc per millorar la competitivitat del teixit
productiu català ni projectes tractors de l’economia. S’ha parlat més de convertir l’ICF
en un banc públic com a “Estructura d’Estat” que en fer fluir el crèdit cap als millors
projectes empresarials.
ATÈS que els sectors productius principals cada cop són més fràgils: el petit comerç,
en clara regressió, ha vist fins i tot com ja no sap quina legislació aplicar. També els
productors agraris veuen com la manca de subvenció a les assegurances agràries
posa en risc les seves explotacions, sense resposta des de la Generalitat.
VIST que el Govern de la Generalitat no ha impulsat la Llei de suport al treball
autònom i a l’emprenedoria, malgrat votar a favor de la reforma laboral del Govern
central, que inclou els anomenats contractes per a emprenedors. Tot i que la realitat
és avui esfereïdora per al nostre teixit empresarial (increment de les suspensions de
pagament, deslocalitzacions, manca de crèdit a les pimes, increment dels EROs,
etc.), sovint la creació d’una empresa o emprenedoria es converteix en l’única
alternativa sòlida a la desocupació i és per això imprescindible el suport de les
institucions i administracions públiques. Són les pimes i els emprenedors els que
creen riquesa i llocs de treball.
ATÈS que per sortir de la crisi econòmica, cal estimular la contractació, crear
ocupació i reactivar l’economia i, per fer-ho, la creativitat i la innovació són la clau per
tirar endavant. No obstant això, el Govern va eliminar programes que funcionaven
amb èxit, com ara la Xarxa Inicia de suport als emprenedors o el Programa d'Ajuda a
l'Ocupació Autònoma, sent aquest un col·lectiu cabdal en la recuperació econòmica
del nostre país.
VIST que el Govern de la Generalitat no ha impulsat la Llei d’ocupació de Catalunya i
del SOC. Després d’un any de la reforma laboral del PP, recolzada per CiU, el
principal problema a Catalunya és la destrucció d’ocupació, però el Govern de la
Generalitat i el Departament d’empresa i Ocupació no donen cap resposta als milers
de ciutadans i ciutadanes que busquen feina. Aquesta es la qüestió que hauria
d’estar al centre del debat polític.
ATÈS que tenim un Govern de la Generalitat víctima de la “Ley de Estabilidad
Presupuestaria” promulgada per Govern de l’Estat, que CiU va votar favorablement al
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Congrés de Diputats.
ATÈS que la inexistència de pressupost frena la poca inversió pública que es pot dur
a terme i afegeix desconcert i descrèdit a l’economia catalana. Els proveïdors de la
Generalitat, com ara les farmàcies, estan sent les primeres víctimes d’aquesta
situació.
Com ja es va remarcar al Ple d’abril de 2013, aquest fet també porta a la incertesa a
molts ajuntaments per no saber si serà aquest any quan el Govern de la Generalitat
eixugarà el deute pendent amb els ajuntaments catalans. Tampoc fa res per garantir
el seu just finançament i aquests es veuen abocats a suplir els forats que les
polítiques de retallades del Govern estan provocant en els serveis públics, sense
rebre el reconeixement ni el suport econòmic que necessiten.
Per tot l'anterior, el grup polític del PSC proposa a l'Ajuntament en Ple, l'adopció dels
següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:

a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 22 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. Del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a posar en marxa un pla de xoc
contra l’atur que es fonamenti principalment en una multiplicitat de Plans
d’Ocupació per a persones aturades sense prestació i un conjunt de mesures
específiques adreçades a persones aturades de llarga durada amb el concurs
dels ajuntaments de Catalunya

b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 22 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. Del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a convocar un debat general
monogràfic sobre la reactivació econòmica, la creació d'ocupació i el foment de
l'activitat empresarial, de la petita i mitjana empresa i dels autònoms.
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c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 9 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del Río,
Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat treballar per la derogació de la
Reforma Laboral i per reprendre el Diàleg Social, tal com també demana una gran
majoria social del poble català.

d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 9 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del Río,
Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
QUART.- Instar a totes les forces polítiques, institucions i agents socials a un gran
compromís contra l’atur i contra la pobresa que s’articuli en base a tres línies
vermelles per poder-la vèncer:
-

Ningú sense aliments: Solidaritat alimentària i tres àpats assegurats pels
infants.
Cap família sense llar, cap llar sense família: lloguer just i subministraments
garantits.
Ningú sense cap ingrés: Reforma de la Renda Mínima d’Inserció i impuls de la
Renda Garantida de Ciutadania.

e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 9 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del Río,
Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
CINQUÈ.- Instar el Govern de l'Estat a arribar a un pacte d’Estat per combatre la
desocupació, en què participin tots els partits polítics, els agents econòmics i els
agents socials.
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f)

Ha estat aprovat el punt SISÈ amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 9 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del Río,
Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SISÈ.- Instar el Govern de l'Estat a prendre en consideració i estudiar el Pla per a
Reactivar l'Economia i Combatre la Desocupació, proposat pel Grup Parlamentari
Socialista al Congrés, que conté mesures contrastades per experts en la matèria,
per aconseguir: que torni a fluir el crèdit a l'economia; estimular el creixement i
l'ocupació, evitar que hi hagi més acomiadaments; impulsar una nova política
industrial que faci guanyar competitivitat a Espanya i una reforma fiscal que lluiti
contra el frau i reparteixi d'una manera més justa la càrrega impositiva. Un Pla,
que té com a mesures més rellevants:
-

La creació de fons de 20.000 mil milions d'euros, per donar finançament a les
empreses.

-

L’aplicació d'una moratòria en els comiats per causes econòmiques durant els
anys 2013, 2014 i 2015 amb un programa extraordinari de manteniment de
l'ocupació.

-

La petició a Brussel·les que, en el cas de països amb dificultats com ara ho és
Espanya, les partides que es destinin a recerca, educació i inversions
productives no computin com a dèficit.

Aquestes mesures i altres contingudes en aquest pla, es podrien finançar amb els
60.000 M€ encara restants del rescat de 100.000 M€ de la UE al sistema financer
espanyol.
g) Ha estat aprovat el punt SETÈ amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 9 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del Río,
Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SETÈ.- Donar trasllat d’aquests acords als grups polítics representats al
Parlament de Catalunya, als grups polítics representats als Congrés dels
Diputats, als Ministeris de la Presidència i d’Ocupació i Seguretat Social del
Govern de l’Estat, al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya i a les principals centrals sindicals i patronals de Catalunya.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit és la
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majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

MOCIÓ 21.DECIDIDA.

RECONEIXENT EL DRET A UNA MATERNITAT LLIUREMENT

ATÈS que el ministre de Justícia ha anunciat que el govern d'Espanya presentarà
aviat una nova regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs. Segons les pròpies
declaracions efectuades per Alberto Ruiz Gallardón, aquesta nova regulació tindrà els
punts claus en :
•

El retorn a una llei de supòsits molt més restrictiva que la Llei de 1985, en la
qual les dones no podran decidir, seran els metges qui decidiran per elles.

•

Eliminació de la possibilitat d'interrompre l'embaràs quan existeixi malformació
fetal.

•

Fiscalització intolerable respecte al supòsit de risc per a la salut de la mare,
mostrant un clar menyspreu i desconfiança cap a les dones, a les quals deixa
sense poder de decisió, donant aquest poder a professionals externs.

ATÈS que el Govern està preparant una de les lleis d'avortament més restrictives del
món occidental i, així, Espanya serà el primer país que quan legisla sobre
l'avortament retrocedeix. Això suposa un retorn al passat, fins i tot més enllà de la
primera llei de l'any 1985, deixant les dones espanyoles amb dues úniques opcions,
avortar fora d'Espanya si tenen recursos per fer-ho, o bé avortar a Espanya en
condicions de clandestinitat amb el conseqüent risc per a la seva salut i la seva vida.
Volem recordar que el Tribunal Constitucional el 1985, va fer palès que, en relació
l'avortament, no estem en un conflicte entre dos drets fonamentals, perquè els únics
drets fonamentals implicats aquí són els drets de les dones, sent el no nascut un bé
jurídic que resta degudament protegit per la legislació vigent.
També és important tenir en compte que la llei actual, aprovada l'any 2010, va ser
totalment avalada pel Consell d'Estat, que en aquell moment, va argumentar que era
necessari reformar la regulació per adaptar-la a la realitat i també va destacar la
constitucionalitat dels seus articles.
VIST que, malgrat tot això, el Partit Popular va presentar un recurs
d'inconstitucionalitat contra la llei actual - com ho va fer en relació als matrimonis
homosexuals - que encara no ha quedat resolt pel Tribunal Constitucional. Tot i així,
Gallardón prefereix no esperar el dictamen del Tribunal Constitucional i, es doblega,
una vegada més, a les demandes dels sectors més ultraconservadors de la nostra
societat.
Perquè d’allò que està parlant Gallardón, d'acord amb la Conferència Episcopal, és
en realitat d’eliminar el dret a decidir de les dones, i que aquesta eliminació sigui a
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costa de posar en risc la salut i la vida de les dones.
Les lleis restrictives d'avortament no redueixen el nombre d'avortaments, només
incrementen el nombre de dones mortes o que perden la salut perquè avorten
clandestinament i en condicions insalubres. Si aquesta anunciada reforma segueix
endavant és segur que estaran retallant dos drets a les dones: el dret a decidir
lliurement i el dret a la salut.
La proposta del govern sobre l'avortament ens portarà a la cua d'Europa, a una
regulació que estarà al nivell de Malta, Andorra o Polònia, els països més restrictius i
conservadors en els seves normatives. Ens situa en la clandestinitat o en l’estranger.
És més, en els últims 28 anys, 36 països han liberalitzat les seves lleis d'avortament,
però cap d’ells no ha retrocedit.
La gran majoria de països d'Europa permet la interrupció voluntària de l'embaràs
sense justificació fins la setmana 14, oscil·lant entre la setmana 10 de Portugal i les
24 setmanes d'Holanda.
VIST que l'any 2008 ja el Consell d'Europa va aprovar una recomanació per al seus
47 països on consagra el dret a l'avortament legal i sense riscs, garantit per l'Estat,
que converteixi aquesta pràctica en accessible i segura. També suggereix
despenalitzar l’avortament, allà on és delicte. I el més important per a la situació
actual: es mostra a favor d’una llei de terminis i reclama classes d'educació sexual
obligatòries per als i les joves.
VIST que la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l'embaràs reconeix a les dones el dret a una maternitat
lliurement decidida, que implica, entre altres coses, que les dones decideixin sobre el
seu embaràs i que aquesta decisió -conscient i responsable- sigui respectada; a més,
aquesta llei garanteix el dret a l'educació i la salut sexual. Perquè només amb
l'educació sexual adequada i amb la millora a l'accés a mètodes anticonceptius,
podem evitar de manera més efectiva, especialment en la gent jove, infeccions de
transmissió sexual i embarassos no desitjats i, per tant, el nombre d'IVEs; tanmateix,
l’ actual llei de Salut Sexual i Reproductiva i IVE garanteix la igualtat en l'accés, en
totes les Comunitats Autònomes, a les prestacions en l'àmbit de la salut sexual i
reproductiva, així com l’accés a mètodes anticonceptius i d’interrupció voluntària
d'embaràs.
Els i les socialistes entenem que no es pot legislar d’esquena a la realitat, i la realitat
més gran és que les dones arreu del món tenen avortaments, legalitzats o no.
La millor manera de reduir el nombre d'avortaments no és negant l'accés de les
dones a procediments legals i segurs, sinó donant-les el poder de controlar la seva
pròpia fecunditat i de prevenir els embarassos no desitjats.
Per tot l'anterior, el grup polític del PSC proposa a l'Ajuntament en Ple, l'adopció dels
següents acords:

…/…

96

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 18 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 7 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del
Río, Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; i amb 1 vot d’abstenció de la representant de CiU, Sr. Clar;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
PRIMER.- Reconèixer el dret a una maternitat lliurement decidida, que implica,
entre altres coses, que les dones decideixin sobre el seu embaràs i que aquesta
decisió conscient i responsable sigui respectada.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 18 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 7 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del
Río, Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; i amb 1 vot d’abstenció de la representant de CiU, Sr. Clar;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Recordar al Govern d’Espanya l’ aconfessionalitat proclamada en la
Constitució i, en aquest sentit, rebutjar qualsevol ingerència en el dret a una
maternitat lliurement decidida.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 19 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 7 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del
Río, Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
TERCER.- Mostrar-se contrari a la reforma anunciada de la Llei Orgànica 2/2010,
de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la Interrupció voluntària de
l'embaràs anunciada pel ministre Gallardón i rebutjar la regressió que això
suposaria.

d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 19 vots favorables dels representants del
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PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 7 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del
Río, Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
QUART.- Donar trasllat a totes les associacions i grups de dones de la 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 POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular,
números 22, 23 i 24, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació, Sr. Díez Crespo.

Essent les 20.30 hores abandonen la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el
Sr. Alberto Sánchez López, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya.

SR. DÍEZ CRESPO
Sí, yo presentaré la moción número 22 y la moción número 24. La moción número 22
hace referencia a las listas de espera, porque desde que es conseller de Salut el Sr.
Boi Ruiz, las listas se han disparado en un 51%, según datos facilitados por la propia
Generalitat de Catalunya y en seis tipos de operaciones se ha duplicado el tiempo de
espera.
Por otra parte, el Sindicato de Médicos de Catalunya ha denunciado en la prensa que
se están produciendo esperas de hasta 16 meses para operaciones de corazón. Por
otro lado, en el Hospital de Bellvitge se está planificando la reducción de camas de
cara al próximo verano, un 5% más que el año pasado, en declaraciones del director
médico del centro, Sr. Carlos Bartolomé, en declaraciones que hizo a la prensa. Y
según el Sindicato de Enfermería, SATSE, se eliminarán hasta 200 camas.
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Por todo ello, este grupo político propone a este Ayuntamiento que este
Ayuntamiento exprese a la Generalitat su total rechazo al incremento de las listas de
espera para acceder a los servicios sanitarios en la ciudad de Hospitalet y que
manifieste su apoyo a los pacientes en lista de espera y a los médicos y enfermeras
que trabajan en los centros sanitarios de esta ciudad.
Con respecto a la número 24, bueno, hace referencia al centenario del nacimiento de
Carmen Amaya, este año se cumplen 100 años de su nacimiento y 50 años de su
muerte, por lo que diversas entidades y administraciones han programado una serie
de actividades culturales para reivindicar su obra, para reivindicar su figura, hay
programadas exposiciones fotográficas, hay conferencias, homenajes en festivales
flamencos. Precisamente, en la clausura del Festival Ciutat Flamenco, en el Mercat
de Les Flors, que tuvo lugar el domingo pasado, intervinieron unos niños del Gornal
y, bueno, fue un espectáculo bastante vistoso.
Por todo ello, porque Carmen Amaya fue una figura transcendental dentro del mundo
del flamenco y dentro de la cultura gitana, creemos importante que este
Ayuntamiento organice e impulse una serie de actos centrados en reivindicar su obra
y la profunda raíz del flamenco en Cataluña, así como la influencia de la cultura
gitana en España. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per a la número 23.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, hemos visto como Convergència i Unió ha creado un
organismo llamado Consejo de Transición Nacional, donde lo que se busca, entre
otras cosas, es implicar a las distintas administraciones, en el sentido de elaborar las
estructuras de estado que Cataluña debería tener el día después que en principio se
declare independiente, que seguramente nunca será.
Evidentemente, nosotros estamos en contra de que esas administraciones se
adhieran a este Consejo de Transición Nacional, ya se ha pedido a la Diputación de
Barcelona y parece ser que lo ha visto con buenos ojos, con simpatías y, por lo tanto,
lo que pedimos es que desde el Ayuntamiento, pues se exprese el rechazo a formar
parte del Consejo para la Transición Nacional, cuya intención, como he dicho, es
promover la independencia de Catalunya.
Y segundo, también en el caso que el gobierno de Convergència i Unió, pues
continúe con lo que desde el Partido Popular consideramos un desafío institucional y
que proceda a la convocatoria de una consulta, no aprobada en el Congreso de los
Diputados y, por tanto, ilegal conforme al artículo 92.2 de la Constitución Española y
que equivaldría a un acto de rebeldía contra nuestro ordenamiento jurídico, también
lo que pedimos es que el Ayuntamiento no dé apoyo en ese supuesto y, por tanto,
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que no facilite ni recursos humanos, ni materiales de carácter municipal, para la
celebración en la ciudad de Hospitalet, de un referéndum que propone Convergència
i Unió, en caso de que éste no sea aprobado en el Congreso de los Diputados.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs explicades les tres mocions, donarem el primer torn de paraula als
grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Plataforma per Catalunya votará favorablemente a las tres
mociones que presenta el grupo popular y queríamos remarcar en la moción número
23, que es importante para nosotros que obviamente estamos a favor de los puntos
de acuerdo que ustedes proponen, pero no así en la totalidad del texto previo. Para
Plataforma per Catalunya el proceso de secesión no es incorrecto porque lo diga el
Tribunal Supremo, ni las sentencias del Tribunal Constitucional, o como dicen
ustedes, a que el mismo Rey decida o no decida hacer un referéndum, porque todo
esto que ustedes nombran y dan como argumentos, son instituciones puramente
actuales, que un día pueden estar y otro pueden no estar, y en las que el sentimiento
de pertenencia a una patria es algo eterno en el tiempo, aunque hay gente que
desgraciadamente nos lo quiera quitar o que quiera con sus mentiras distorsionar o
falsear la historia de Cataluña. Más allá de las mentiras en las que están basando
este proceso independentista, sí que es importante que el Ayuntamiento de
Hospitalet no facilite más recursos humanos, ni materiales, a la celebración de este
teórico referéndum.
Recordemos que este proceso lo único que hace es dividir y enfrentar a la población,
una situación que nunca se había dado hasta la fecha. Además, apoyar este proceso
supone caer en la trampa del léxico que ellos nos quieren imponer, hablan del
término nacional, del término “dret a decidir”, cuando en realidad a lo único que nos
llevan es a un proceso de división. Lamentablemente, creemos que esto que están
pidiendo y que nosotros les apoyamos en esta moción, no será factible, ya que en el
Pleno pasado ya se aprobó una moción de apoyo al referéndum por la independencia
y este Ayuntamiento está dando subvenciones, o sea, recursos públicos, a
asociaciones que abiertamente están a favor del referéndum.
Lamentablemente, vemos como el Partido Socialista o una parte de él, está siendo
cómplice en todo esto, traicionando a gran parte de la gente que ha depositado la
confianza en ellos todos estos años, su electorado, que como todos sabemos en esta
ciudad, proviene de todos los rincones de España y a la que tácitamente van dejar
huérfanos de su patria. Solo cabe recordar también, que la misma Alcaldesa de
Hospitalet acudió hace unos pocos días a una reunión de todos los grupos que
estaban a favor del referéndum y por eso, desde Plataforma per Catalunya, creemos
que, muy a nuestro pesar, este gobierno municipal seguirá prestando su apoyo a este
proceso.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa, per posicionar Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa respecte a les tres mocions del Partit Popular. Respecte de la
primera moció contra les llistes d’espera de sanitat, de salut, dir-los que evidentment
votarem a favor, però com a mínim ens és curiós sentir parlar al Partit Popular en la
defensa de la salut pública del nostre país i que vostès mateixos estiguin criticant al
conseller Boi Ruiz, perquè vostès van donar suport, en definitiva, al pressupost de la
Generalitat, que, per cert, s’ha anat prorrogant i crec que és el vigent encara, doncs
que ha facilitat aquestes llistes d’espera i, per tant, ha facilitat la reducció en la
despesa pública en salut al país.
Respecte a la segona moció, la del dret a decidir o de la transició, dir-los que votarem
en contra, jo crec que vostès no han entès i jo crec és una qüestió que no es pot
abordar sense entendre això, que no estem davant d’un problema legal, sinó que
estem davant d’un problema polític, per tant, davant d’un problema polític, solament
es pot resoldre donant la veu a la ciutadania i això és la base de la democràcia. I per
nosaltres el dret a decidir és això i la consulta ha de ser això, un exercici de
democràcia que a alguns espanta, però uns altres tenim l’esperança que clarifiqui
d’una vegada, quina és la postura de tots i cadascun dels ciutadans del nostre país.
Per tant, vostès amb aquestes mocions jo crec que el que estan fent és ajudar a la
confusió respecte al dret a decidir o la consulta, a confondre-ho amb la
independència. Són dues coses absolutament diferenciades, el dret a decidir és un
dret democràtic, és una expressió de democràcia, que alguns decidiran votar
independència i uns altres no. Però vostès estan retroalimentant aquest procés, de fet
sempre ho han fet i els ha anat bé crispar les situacions i, en canvi, en el model
econòmic sempre han estat d’acord tant el Partit Popular, com Convergència i Unió,
en les retallades, en l’austeritat, etc. De fet, l’actual pressupost, com deia abans, és la
pròrroga d’un pressupost pactat entre Convergència i Unió i PP, quan eren socis no
fa tant de temps.
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa defensarem el dret
democràtic de Catalunya a decidir-ho tot, evidentment si volem un estat propi o no,
però també quin model d’estat volem, evidentment, si ha de ser continuant l’austeritat
o allunyant-nos d’ella. Això sí, mentre fem aquest debat, hi ha d’altres partits polítics
que estan distraient i no estan parlant de la realitat, i nosaltres, des del Parlament,
estem treballant com ningú, respecte a la preocupació real de la gent. Ho dic perquè
ara, aquests dies que s’estan repartint també octavetes a la ciutat, respecte a qui es
dedica a parlar o a no parlar respecte al que afecta a la ciutadania, els problemes
reals de la ciutadania, m’ha vingut de gust, doncs recuperar una gràfica que vam fer i
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que li ensenyo, és aquesta, una gràfica que vam fer de balanç dels 100 dies del
nostre grup parlamentari en el Parlament de Catalunya.
Els parlamentaris d’Iniciativa i d’Esquerra Unida van fer 1.074 iniciatives
parlamentaries, per tant, vol dir preguntes, mocions, interposicions, demandes al
govern, etc, per tant, dels nostres diputats, cada diputat va fer una mitjana de 82
preguntes e iniciatives parlamentaries al Parlament. D’altres, doncs no n’han fet
tantes, però resulta que el nostre grup ha estat el que més iniciatives parlamentaries
ha fet, després ve el PSC amb 896, amb 20 diputats, després el PP ha fet 738
iniciatives, amb 19 diputats, etc. Però ho dic, em venia de gust avui dir-ho, perquè
sembla que l’únic que compta és allò que surt per la tele o allò que es parla a les
cimeres i crec que el que compta en realitat per saber si un grup parlamentari està
atenent allò que afecta a la ciutadania, és especialment el treball parlamentari, tant al
Parlament de Catalunya, com el treball en els municipis.

Essent les 20.40 hores entra a la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor del
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

Respecte a la tercera moció del centenari del naixement de Carmen Amaya,
comentar-los que votarem en contra, bàsicament perquè ja hem fet la celebració del
centenari de Carmen Amaya, de fet, no només aquest diumenge passat, els alumnes
de l’escola de música, que són de l’escola del Gornal, doncs van actuar en el millor
escenari per a la dansa al nostre país, que és el Mercat de les Flors, fent la cloenda
del Festival Ciutat Flamenco, sinó que avui mateix, mentre estem nosaltres al Ple, al
Teatre Joventut, i això està a la web, etc, hi ha notícies, doncs avui mateix, en el
Teatre Joventut, doncs també alguns d’aquest mateixos alumnes i altres alumnes
d’altres escoles, com de l’institut Margarida Xirgu, estan fent també un homenatge a
Carmen Amaya, amb un espectacle que l’han volgut titular “Khetané”, que vol dir junts
en romanó.
I, per tant, entenem que hem fet treball, a més és possible que els alumnes del
Gornal, doncs també actuïn en d’altres escenaris del país més endavant i, per tant,
amb una acció conjunta des de l’Àrea de Serveis a les Persones, en cultura, en
educació, doncs estem celebrant aquest centenari de Carmen Amaya, tant important
per un barri com el Gornal i tant important per a una ciutat com l'Hospitalet. A banda,
evidentment, que el regidor de Cultura que després, si té a bé, doncs explicarà, doncs
ell també ha participat en aquelles trobades o en aquelles accions d’homenatge de
Carmen Amaya, que han fet les entitats de la nostra ciutat. Per tant, entenguin que
votarem en contra, no perquè no vulguem celebrar-ho, sinó perquè ja ho hem
celebrat. Gràcies.

Essent les 20.42 hores entra a la sessió el Sr. Alberto Sánchez López, regidor del
grup municipal de Plataforma per Catalunya.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa, intervindrem tots els regidors presents. Respecte a la moció
respecte a les llistes d’espera de sanitat, certament estan augmentant les llistes
d’espera en certs àmbits i aquest és un tema en el qual el propi departament, com a
mínim jo crec que aquest és un element actuat amb transparència, ha informat de
quina és la situació real, en totes i cadascuna de les patologies. Ara, el que no els hi
podem acceptar, és que diguin falsedats, no ho han posat per escrit, però han dit
falsedats, no és cert que en aquests moments hi ha llista d’espera en una patologia
com és la coronaria, aquesta no és una realitat, jo no dic que per prescripció mèdica,
perquè no tots els àmbits coronaris s’operen d’avui per demà, és un àmbit en el qual
hi hagi llista d’espera, per tant, aquest és un àmbit en què no és veritat.
Respecte a aquest tema, mirin, nosaltres ens sentim constructors de l’estat del
benestar i concretament també de la sanitat pública d’aquest país i, per tant, en som
uns grans defensors i més que presentar mocions com aquestes en el Ple de
l’Ajuntament de l'Hospitalet, vostè el que hauria de fer és sol·licitar al govern espanyol
que no retalli més diners en el govern de Catalunya, que és, al cap i a la fi, a qui li
pertoca donar cobertura sanitària a la seva població. I, per tant, quan estem parlant
del dèficit que es permet fer a les comunitats autònomes, del que estem parlant, al
cap i a la fi, és dels diners que se’ns permet tenir per poder fer sanitat pública, per
poder fer ensenyament, etc.
I, per tant, quan Europa és generós amb l’Estat Espanyol i permet que el seu dèficit
pugui tenir un topall del 3%, el 6,5%, aquest increment de diners per poder utilitzar,
seria bo que el govern espanyol també ho fes amb les diferents comunitats
autònomes i, per tant, també amb Catalunya i vol dir més diners per a la sanitat
catalana. Seria bo que vostès això ho traslladessin a qui correspon, que al cap i a la fi
és el govern central. I sí, és cert, no hi ha pressupostos perquè nosaltres no estem
disposats a fer un pressupost que representa tocar, ja no el moll de l’os, sinó fer-lo
malbé.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Respondré a la moció número 23, presentada pel PP, demanant que l’Ajuntament de
l'Hospitalet rebutgi formar part del Consell per a la Transició Nacional. Com es poden
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imaginar votarem en contra d’aquesta moció, amb un no rotund a la integritat de la
mateixa.
Els regidors de Convergència i Unió electes ens vàrem presentar a les eleccions amb
la vocació de ser corretja de transmissió de les ambicions, de les il·lusions i de les
preocupacions dels ciutadans, tant de l’Hospitalet, com de la resta de Catalunya. I per
això nosaltres, ahir, avui i sempre, a qui ens deurem serà als ciutadans de l’Hospitalet
i també al conjunt del poble de Catalunya. Nosaltres, no cedirem davant d’aquells que
per negar-nos el dret a existir, no han trobat cap idea mes original que coartar la
nostra llibertat d’expressió i la nostra llibertat de resolució. Catalunya s’ha format com
a nació al llarg de deu segles, amb una llengua i unes formes de vida pròpies, en
l’ordre social i econòmic, en l’ordre intel·lectual i espiritual i en l’ordre jurídic i polític.
A conseqüència de la derrota de 1714, les Institucions catalanes foren abolides i
Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella com a província seva.
Catalunya ha resistit a l’agressió permanent de l’Estat Espanyol durant aquests 300
anys i tots els intents d’encabir i trobar un encaix polític entre Catalunya i Espanya,
inclosos els 30 anys d’autonomisme, han fracassat. La pertinença a l’estat Espanyol
limita conscientment les potencialitats del nostre desenvolupament econòmic i
cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la societat catalana per l’espoli que
pateix la nostre nació i per la limitada capacitat de decisió i d’autogovern que permet
l’autonomia.
Després de la Sentència del Tribunal Constitucional de 28 de juny de 2010, ha
quedat palès que com a país, ja no és possible quedar-nos en el punt on ens trobem
ara, o bé avancem com a nació i passem a iniciar un procés cap al dret a decidir, amb
la finalitat de que puguem assolir la creació del nostre propi Estat, o bé recularem
indefectiblement fins esdevenir cada cop més residuals. L’11 de setembre de 2012 va
ser un punt culminant d’un procés de presa de consciència i de mobilització sense
precedents, és l’inici de tot plegat, i els resultats de les Eleccions al Parlament del 25
de novembre de 2012, van posar de manifest que hi ha una àmplia majoria social
disposada a exercir el dret a decidir i a assumir les conseqüències, i tot plegat per
vies democràtiques. Per això el Parlament de Catalunya, va aprovar la Declaració de
Sobirania del Poble de Catalunya que explicita que el poble català és subjecte polític i
jurídic plenament sobirà per decidir per si mateix el seu futur, sense ingerències
externes de cap tipus.
El PP ens parla de resolucions del Tribunal Constitucional? Ens parla de rebel·lia?
Els primers insubmisos de les resolucions del Tribunal Constitucional és el propi
Estat. ¿Quina autoritat li volen donar al Tribunal Constitucional, si els primers que no
fan cas de les seves resolucions és justament l’Estat? Ens està dient que només s’ha
de fer cas al Tribunal Constitucional quan resolen contra, no del Parlament de
Catalunya, sinó en contra del que volen i voten els ciutadans de Catalunya, com
l’Estatut d’autonomia o les dues declaracions recents que s’han aprovat. Doncs fins
aquí hem arribat, nosaltres, els regidors de Convergència i Unió d’aquest Ajuntament,
avançarem amb pas ferm i seré, per assolir el que és un mandat clar i evident del
poble de Catalunya, que es que pugui decidir lliurament i democràticament el seu
futur.
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És massa la gent que s’ha sacrificat per arribar fins aquí i és massa el que si juguen
les generacions presents i futures, perquè ara defallim. Es un procés que el volem fer
ben fet, molt ben fet.
Els catalans i catalanes que creiem que tenim un dret irrenunciable a decidir sobre el
nostre futur, sigui quin sigui ¿podem dir-ho o les nostres declaracions seran
declarades inconstitucionals? I si ho són, què haurem de fer?¿com a càstig
aprendre’ns de memòria la Constitució? o ¿m’enviaran al ministre Wert a
espanyolitzar-nos per ser uns alumnes poc aplicats? No hi ha cap Llei o Constitució
que estigui per sobre dels drets dels homes, és a dir, si un poble no està conforme
amb la Constitució, té dret a adoptar unes noves lleis. Sense anar més lluny, durant la
segona meitat del segle XX, s’han donat casos de nous estats que han exercit el dret
d’autodeterminació, sense que l’exercici del dret vingués motivat per la
descolonització o la fi de l’imperialisme. El dret a l’autodeterminació dels pobles ha
evolucionat i en contra d’aquesta evolució no ha sorgit cap norma, ni cap costum en
l’ordre internacional, que hagi prohibit aquestes noves pràctiques del dret a decidir.
Mentre vostès giren la cara als ciutadans de Catalunya, el CDU de l’Angela Merkel
veu el referèndum català com un element positiu en democràcia. Sense anar més
lluny, aquests darrers dies hem sentit les declaracions ben desafortunades del Sr.
Aleix Vidal-Quadras, que invita al Govern Estatal a condicionar l’ajuda econòmica al
Govern Català, si aquest abandona el seu procés sobiranista, i en cas contrari, deixar
la Generalitat en fallida i procedir a intervenir-la, paraules molts gruixudes per qui
teòricament pertany a un partit democràtic.
Vostès sempre volen imposar per sobre de tot, la sacrosanta Constitució del 1978, un
text que es va fer, i convé recorda-ho molt bé, després d’una guerra civil i una llarga
dictadura. Segurament a hores d’ara si ens poséssim a redactar-ne una de nova,
aquesta seria ben diferent. Han passat ja molts anys, 35 per ser més exactes, i a
hores d’ara més de la meitat de la gent amb dret a vot, en el seu dia no va votar
aquesta Constitució. Les generacions van passant, el món va canviant, tot evoluciona
menys vostès.
Vostès volen imposar legalitat versus legitimitat i per vostès la legitimitat, que vol dir
allò que recolza la ciutadania d’una manera molt amplia, allò que és just, no ho volen
ni tenir en compte, i de ben segur, perquè a diferència d’altres formacions polítiques,
vostès tenen por a perdre un referèndum d’aquest tipus. Repeteixo, ens trobem
davant una cruïlla històrica, i els catalans i les catalanes tenim tot el dret del món a
decidir tenir un Estat propi, un estat que tindria totes les capacitats per convertir-se en
un dels països capdavanters en el marc de la Unió Europea. Podem fer-ho i hi tenim
tot el dret. Ja ho va deixar ben clar el President Mas: “A Catalunya només hem
inclinat l’esquena per treballar, mai per quedar sotmesos”.
I volia aprofitar també aquest Ple, per denunciar que aquest passat diumenge,
l’Assemblea Nacional Catalana, que munta estands i paradetes cada cap de
setmana, va ser atacada i entenem que tot això espero que no sigui un procés que es
repeteixi, perquè és molt greu, que nosaltres per la via democràtica intentem posar
aquest tema en valor, que la gent pugui decidir, i això no es pot permetre.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Pérez Fort.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. La Generalitat de Catalunya ha designat aquest any com
l’any Carmen Amaya, per la qual cosa ha creat la Comissió Promotora, encapçalada
pel President de la Generalitat i de la que formen part el conseller de Cultura, el
conseller de la Presidència i la consellera de Benestar Social i Família, per altra
banda, el President de la Diputació de Barcelona, el President de la Generalitat, els
Alcaldes de Barcelona i de Begur i s’ha anomenat com a Comissari al Sr. Xavier
Alberti.
Aquesta Comissió està encarregada de gestionar uns 200 actes arreu de Catalunya,
alguns dels quals estan citats a la seva moció, en memòria de la gran bailaora de
flamenc, que ha fet una important aportació, tant ella amb el seu innovador art, com el
poble gitano, a la nostra cultura. Per exemple, aquesta influència del poble gitano en
l’obra, ja que estem en l’any de Salvador Espriu, en l’obra seva titulada “Primera
historia d’Esther”.
Sí s’han fet actes a la ciutat d’Hospitalet, per exemple, el de l’escola del Gornal que
vostès han comentat, el de Margarida Xirgu avui al Teatre Joventut i també la Peña
Antonio Mairena va fer, el dia 20 de gener, una conferència a la qual va assistir vostè,
Sr. Jaume Graells, si no estic equivocat, pel tema de “Carmen Amaya, la pasión y la
fuerza.”
Bé, nosaltres ens volem afegir a favor d’aquesta moció, per què, perquè no s’ha
donat publicitat encara a la ciutat, pel fet de Carmen Amaya, no ha hagut prou
publicitat, doncs creiem que s’ha de fer més i, a més a més, demanem que per actes
en memòria de Carmen Amaya a la nostra ciutat, es tingui present la participació de
l’Associació Gitana Lachó Bají Calí, amb seu al barri del Gornal de la nostra ciutat.
Gràcies.

Essent les 20.50 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, doncs pel posicionament del Partit dels Socialistes, Sr. Graells.
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SR. GRAELLS
Sí, jo em referiré a la moció de l’homenatge a Carmen Amaya, en ocasió del
centenari del seu naixement i el cinquantè aniversari de la seva mort. Jo m’afegiria al
que ha dit el Sr. Lluís Esteve, ja considerem que s’ha fet homenatge, a la moció del
PP diu, unos “niños del barrio del Gornal van a bailar”, son unos niños del barrio del
Gornal, però és dins del que és l’escola, el Centre de les Arts-Escola de Música, per
tant, no és casual que hi vagin, respon a un programa.
Aprofito per felicitar l’equip, per felicitar al Sr. Lluís Esteve i a l’equip de l’escola,
perquè realment els que vam tenir ocasió de participar en el Festival Ciudad
Flamenco de l’altra dia, va ser una cosa realment extraordinària, de cóm uns nens i
unes nenes poden tenir contacte amb una gran bailaora, en aquest cas l’Eva
Yerbabuena, i gaudir del que és un acte educatiu. Jo quan vaig sortir d’aquell
espectacle, amb representació de la màxima autoritat d’aquest Ajuntament, que és la
Sra. Alcaldessa, juntament amb el Tinent d’Alcalde i jo mateix, doncs vam poder
gaudir, repeteixo, del que va ser un acte de flamenc importantíssim, però també un
acte educatiu i jo crec que aquest és el millor homenatge que se li pot fer a la
bailaora.
Després avui, en el Teatre Joventut, també tenim un espectacle on hi participa el
Centre de les Arts, hem fet publicitat, ha hagut una nota de premsa, on es fa publicitat
de tot això. I finalment, també recordar que amb suport i participació institucional, la
Peña Antonio Mairena va fer també una conferència, a càrrec de Francisco Hidalgo,
amb la participació del guitarrista de la pròpia Peña, magnífic guitarrista, el Paco
Garfia, i dic participació, perquè la conferència anava intercalada amb melodies que
la bailaora va ballar en el seu moment i que, per tant, nosaltres pensem que amb tot
això, a no ser que es vulgui fer una sardinada en el Ple de l’Ajuntament,
commemorant aquest acte de rebel·lió que va fer en l’Hotel Waldorf Astoria de Nova
York, de fer una sardinada a l’habitació de l’hotel, doncs jo crec que amb això ja hem
fet l’homenatge que la bailaora es mereix i, per tant, votarem en contra de la moció
del Partit Popular.

SRA. PEREA
Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Perea i ara jo continuaré amb les altres dues mocions. Respecte de la
moció contra les llistes d’espera de la sanitat, mire, España es de los países que
menos invierte en salud, el 9,7% del PIB, Francia invierte el 11,8, Alemania el 11,6 y
Holanda el 12. El sistema público de salud en España le cuesta a cada español unos
1.500 euros al año, 1.500 euros que salen, evidentemente, de nuestros impuestos, la
media europea ronda los 2.100 euros. Por tanto, la inversión podríamos entender que
es pequeña y que la rentabilidad es muy alta, ya que estamos entre los países cuyos
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indicadores de salud están en los más altos niveles, en lo que significa esperanza de
vida, tasas de vacunación infantil o trasplantes.
Por tanto, la eficiencia del sistema público desmiente dos falsedades. Uno, que el
sistema sanitario español sea un lujo insostenible, y dos, que lo privado funcione
siempre mejor que lo público. En la anterior legislatura en Cataluña, el govern de
Convergència i Unió recortó más de 1.000 millones de euros en dos años en sanidad
y el PP votó a favor de esos presupuestos y donde gobierna el PP no es un mejor
ejemplo. En Valencia, en el segundo semestre del año pasado, el tiempo de espera
ha aumentado un 19,8% y en Madrid el 17,5%.
En los dos presupuestos del gobierno Rajoy, que ha hecho el gobierno Rajoy, han
reducido el presupuesto estatal en sanidad en 400 millones de euros, han introducido
el “repago” farmacéutico, de prótesis, muletas y transporte sanitario no urgente,
sacando de la financiación pública 425 medicamentos de uso habitual. Y pese a todo
eso, ustedes nos traen aquí esta moción.
La sensación que tuvimos al leerla era que era una tomadura de pelo, pero como lo
que nos mueve es la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y de
los profesionales y las profesionales del sector sanitario, le votaremos
favorablemente.
Respecto a la moción número 23, en la Junta de Portavoces, como sabe el Sr. del
Río, yo le he hecho una propuesta de modificación de acuerdos que decía que el
primer acuerdo quedase: El Ayuntamiento de l’Hospitalet solicita al President de la
Generalitat, la disolución inmediata del Consell Assessor per la Transició Nacional. Y
un segundo acuerdo que dijera que el Ayuntamiento de L’Hospitalet no facilitará
ningún tipo de recursos para la celebración de ningún referéndum que no sea legal.
Le he hecho esa propuesta, no nos hemos puesto de acuerdo o el no ha aceptado
estas modificaciones, pero pese a ello, ya les avanzo, votaremos a favor de su
moción y por qué.
Perquè sembla evident que amb l’impuls d’aquest Consell Assessor, se’ns vol fer
trampes. Creiem que és poc democràtic que per un costat es vulgui donar la veu a la
ciutadania, perquè decideixin sobre el seu futur, és a dir, el dret a decidir amb el qual
nosaltres estem d’acord, i que per un altre es creïn instruments basats en un resultat
determinat d’aquesta consulta. Seria més raonable que primer es realitzés la consulta
i, a partir de llavors, ja es prendran las decisions que siguin necessàries per donar
compliment al resultat que quedi. Aquest Consell equival a posar el carro per davant
dels bous. El Govern vol preparar, ja, las coses, perquè la consulta doni un resultat
determinat i no un altre. I, insisteixo, això el que ens sembla és poc democràtic.
La Constitució de l’any 1978 va resoldre raonablement la transició a la democràcia, i
el model autonòmic ha fet possible la millora del nostre autogovern i el
desenvolupament econòmic i social de Catalunya dels darrers 30 anys. L’encaix de
Catalunya i Espanya, sempre durant aquests més de 30 anys, ha resultat un
problema estructural. Només la transformació d’Espanya en un estat plenament
federal, podrà permetre assolir els objectius de Catalunya, això requereix iniciar un
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nou procés constituent. Creiem fermament que la prosperitat de Catalunya es veurà
enfortida amb una nova relació federal amb Espanya, amb un nou marc de relacions
que reconegui, a nivell institucional, la singularitat de la nació catalana.
L’alternativa federalista és l’única capaç d’articular un sistema institucional equilibrat,
en el qual Catalunya formi part d’Espanya sense renunciar en res a la seva identitat i
als seus projectes col·lectius. El federalisme és, per a nosaltres, un principi
d’organització social que reflexa l’aspiració de conjugar la llibertat amb la solidaritat,
que considera la diversitat una riquesa i fomenta el pluralisme. El federalisme es
fonamenta en la unió en llibertat, és a dir, en la decisió dels catalans de seguir
formant part d’Espanya, a partir de la cessió d’una part de la sobirania pel bé comú i,
al mateix temps, del manteniment de l’especificitat pròpia, que garanteixi un marc
estable de convivència. Creiem en un projecte de sobirania compartida entre
Catalunya i Espanya i, evidentment, també amb Europa.
L’estat federal estableix un funcionament més eficaç de l’estat, enforteix la integració
política i permet la participació dels territoris en la formació de la voluntat de l’estat.
Amb aquest respecte a la plurinacionalitat de l’Estat se supera el risc de fractura
social, s’evita el xoc d’identitats i es dóna un pas més enllà en la discussió sobre les
sobiranies originàries en un món d’interdependències creixents. Pensem que el
model federal és políticament l’opció més viable, és econòmicament l’opció més
estable i és socialment l’opció més justa.
La independència planteja un futur incert de difícil solució política, no només en
relació a Espanya sinó també a Europa, que pot conduir a la ciutadania a la
frustració, recordar que en el Quebec porten més de 30 anys de debat secessionista.
La Constitució i el dret a decidir són potestat de tots els ciutadans. El PP s’apropia de
la Constitució i de la seva interpretació, oblidant que aquesta va ser, precisament,
fruit del pacte i l’acord de la transició. La recentralització de competències que
planteja el Partit Popular, agreujaria l’enfrontament territorial i el sentiment de greuge
entre Comunitats o nacions.
Per tant, votem favorable a la moció, però deixant ben clar que l’immobilisme, el
quedar-nos on estem, tampoc ens porta enlloc. Senyors del PP, vostès són al
independentisme, el que Urdangarin al republicanisme, com més parlen més
independentistes fan, per tant, escolti’n, deixi’ls tranquils, anem amb pausa, anem
tirant endavant i, evidentment, dins del marc de la legalitat.

Essent les 21 hores entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, faríem un nou torn si així ho desitgen, per part del Partit Popular.
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SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la sanidad ¿por qué no me habla usted de
Andalucía? Ya que hablamos de Madrid, hablemos de Andalucía, hablemos del
recorte de plantilla, como los sindicatos han denunciado los contratos basura de un
25% de los trabajadores, por debajo del sueldo medio, como resulta que ha habido
un recorte de 945 millones de euros de presupuesto sanitario, como dos de cada tres
centros hospitalarios son privados en Andalucía, porque es la penúltima comunidad
autónoma en gastos sanitarios, de 999 euros, cuando la media del conjunto de
España son 1.191. Seguramente usted, pues a lo mejor se ha olvidado de que en
Andalucía gobiernan ustedes y posiblemente por eso no lo ha acabado usted de decir
¿no?
Miren, respecto a Convergència i Unió, respecto a las declaraciones que ha hecho
sobre la moción que he presentado, bueno, las leyes están para que se cumplan y
nosotros lo que decimos es que, oiga, igual que el Sr. Ibarretxe hizo en su día, pues
lleven ustedes su petición de referéndum, pues donde corresponde. Y lo dice el
artículo 92.2 de la Constitución Española, es que claro, hay unas leyes que son las
que tenemos hoy en día y si no les gustan, propongan cambiarlas ¿no? Así hizo el
Sr. Ibarretxe y perdió las elecciones, perdió, perdón, esa votación en el Congreso de
los Diputados. Y yo solamente les digo una cosa, ustedes siempre dicen que se
respete la voluntad del pueblo catalán, representado en el Parlamento de Catalunya,
pues yo les pido que respeten ustedes la voluntad del pueblo español, representado
en el Congreso de los Diputados, ya que ustedes piden una cosa, yo también pido lo
otro. Y, por tanto, llévenlo ustedes ya de una vez al Congreso de los Diputados y
vamos a ver si pasa lo mismo que con el Sr. Ibarretxe, vaya a ser que les pase a
ustedes lo mismo que le pasó al Sr. Ibarretxe.
Y yo les recuerdo que parece que los que no se enteran mucho son ustedes, porque
en las últimas elecciones autonómicas, la única fuerza política con representación en
este Ayuntamiento, que perdió votos en todos y cada uno de los barrios de
Hospitalet, fue Convergència i Unió. Y oiga, yo voy a hablar mucho, mucho, mucho y
mucho hasta las próximas elecciones de españoles y de catalanes, de que somos
orgullosos de ser catalanes y de que somos muy orgullosos de ser españoles y ese
discurso, miren, nos supuso 3.000 votos más en Hospitalet. Yo voy a defender a los
que siendo catalanes en Hospitalet, se sienten españoles y, perdóneme, no me voy a
arrepentir de hacerlo, es más, voy a seguir haciéndolo y cada día más.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, alguna intervenció més per part de la resta de grups? Sí, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí Sra. Alcaldessa. Sr. Fran Belver, jo penso que el federalisme no convenç ni als
seus i no sé qui li compraria a Espanya. Abans deia que la relació amb Espanya ha
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estat prou bona, jo penso que la relació amb Espanya ha suposat un ofec econòmic
brutal i d’aquí el dèficit fiscal de Catalunya que tenim, que segueix creixent any rere
any i arriba als 16.543 milions d’euros, sempre se’ns parla d’asimetria amb les
comunitats, però només se’ns parla d’asimetria a l’hora de col·laborar, no a l’hora de
retornar diners. El futur és ben incert, sí, el futur és ben incert, en aquests moments
l’Estat Espanyol té un futur molt incert, però és un futur que ni quan ha governat el
Partit Socialista, ni el Partit Popular, basant-nos en l’inici de la crisi, si li volem posar
data, a l’any 2008, no he vist ningú que solucioni absolutament res, vull dir, sinó que,
dia rere dia, empitjora. Per tant, les solucions, els que som nacionalistes catalans no
esperem que vinguin de part d’aquesta gent.
I Sr. Juan Carlos del Río, vagi esperant que nosaltres presentem això allò, a vostè
quan l’interessa critica l’Ibarretxe i se’n recorda del seu nom i quan no, no el
menciona. Potser vostè va guanyar 3.000 vots fa cosa d’uns mesos, però amb les
intervencions que ha tingut fa una estoneta, potser n’ha perdut 3.000 més. Jo sempre
dic que hi ha certs actes de xuleria que tampoc fa falta que les digui. I jo només li dic
una cosa, jo tinc un defecte o una virtut, jo em considero només català, però respecto
a tothom que és espanyol o de qualsevol nacionalitat. I no em vingui explicant allò de
la Constitució del 78, desgraciadament l’Estat Espanyol, cada vegada que ha tingut
una nova Constitució, ha sigut perquè ha vingut d’una guerra o d’una dictadura.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si vostè vol sí.

SR. DEL RÍO
No, sencillamente para responder que yo no soy ningún chulo...

SRA. ALCALDESSA
No, no, perdó, primer ha de parlar el Sr. Fran Belver, perdó.

SR. BELVER
Molt breu. Respecto del tema de Andalucía, mire, respecto al tema de Andalucía los
datos que usted ha dado, yo ni entro, ni salgo, entre otras cosas, porque salió la
propia Junta de Andalucía desmintiéndolos en prensa, pero en cualquier caso, es que
la moción la ha presentado usted, claro, es que la moción la ha presentado usted,
entonces usted nos da los datos del PSOE o del PSC, no, no, es que la moción la ha
presentado usted.
I respecte a la moció del Consell Assessor de la Transició Nacional, vostè deia, Sr.
Monrós, escolta, és que a Espanya serà difícil trobar federalistes, és molt complicat
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trobar federalistes, és cert, també li garanteixo, independentistes hi ha menys i potser
federalistes, si agafo de cap de campanya al Sr. Durán i Lleida, igual me’n pesca
algun, vagi vostè a saber.
Y Sr. Ordóñez, a mi me parecen bien sus planteamientos respecto del hecho nacional
en Cataluña o contra el hecho nacional en Cataluña, me parecen bien, pero porque
no hablamos o porque no habla usted con el Sr. Anglada y lo que vota él en las
mociones en Vic, a favor de que las estructuras de estado en España desaparezcan,
porque Cataluña ha de ser una nación, y este no es un militante de su partido, es el
máximo líder de su partido y eso es lo que votó en Vic, hace bien poco.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no ja no, sí, però és que els torns funcionen d’una determinada manera, per
tant, després del Sr. Fran Belver, que tanca el segon torn, no, no, per al·lusions té ara
la paraula el Sr. Juan Carlos del Río.

SR. DEL RÍO
No, solamente indicar que no es un acto de chulería, sencillamente es defender lo
que yo creo que también hay en la ciudad de Hospitalet, que mucha gente nos
sentimos orgullosos de ser españoles, y si el Partido Popular es el partido que tiene
que defender a ese número importante de ciudadanos, pues lo va a hacer, sin ningún
complejo. Yo soy catalán, he nacido aquí y estoy muy orgulloso de ser catalán, pero
soy español, madre gallega y padre leonés, y voy a defender a España también en
Cataluña. Y pese a quien pese y eso no es chulería, igual que veo una bandera
independentista colocada un balcón, pues para mí es un orgullo ver una bandera
española colocada en un balcón.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem al següent bloc.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 22, 23 i 24; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 22.-

CONTRA LAS LISTAS DE ESPERA DE SANIDAD.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas
i Cañizares; del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i del representant de PxC, Sr.
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Ordóñez; i amb 3 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

Dado que la Generalitat de Catalunya es quien tiene plenas competencias en el
ámbito de la Salud mediante l’Institut Català de la Salut (ICS).
Dado que el Ayuntamiento tiene la obligación de velar para que sus ciudadanos
dispongan de una buena atención sanitaria, participando en la ordenación y
coordinación de los recursos de Salud de la ciudad.
Dado que el Ministerio de Sanidad fija unos plazos máximos para las operaciones y
que la Conselleria de Salut de la Generalitat los ha aumentado, alargando las listas
de espera y perjudicando seriamente a los pacientes.
Dado que desde que es Conseller de Salut el Sr. Boí Ruiz las listas de espera se han
disparado en un 51%, según datos de la propia Generalitat y en seis tipos de
operaciones se ha duplicado el tiempo de espera, según gráfico anexo.
Dado que el Sindicat de Metges de Catalunya ha denunciado en prensa que se están
produciendo esperas de hasta 16 meses para operaciones de corazón, desmintiendo
al Conseller Sr. Boí Ruiz, que en febrero pasado dijo que el tiempo de resolución de
estos casos era solamente de unos 3 meses.
Dado que en el Hospital de Bellvitge se está planificando la reducción de camas de
cara al próximo verano, un 5% más que el año pasado, en declaraciones del director
médico del centro, Sr. Carlos Bartolomé a la prensa, y según el Sindicato de
enfermería SATSE se eliminarán hasta 200 camas.
Dado que el mismo Conseller Sr. Boí Ruiz ha reconocido en una conferencia en el
Fòrum Europa- Tribuna Catalunya “la devaluación interna” del sistema de salud
pública.
Es por este motivo que el Grupo Político del PPC propone al Pleno del Ayuntamiento
la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Que el Ayuntamiento de L’Hospitalet exprese a la Generalitat su total
rechazo al incremento de las listas de espera para acceder a los servicios sanitarios
en la ciudad de L’Hospitalet.
Segundo.- Que el Ayuntamiento de L’Hospitalet manifieste su apoyo a los pacientes
en lista de espera y a los médicos y enfermeras que trabajan en Centros Sanitarios
de la ciudad de L’Hospitalet.
Tercero.- Dar traslado de estos acuerdos a los Grupos Políticos representados en el
Consistorio, a las Entidades y Asociaciones del ámbito de la Salud de nuestra ciudad
y a la Generalitat de Catalunya.
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MOCIÓ 23.- PARA QUE EL AYUNTAMIENTO MUESTRE SU RECHAZO A
FORMAR PARTE DEL CONSEJO PARA LA TRANSICIÓN NACIONAL CUYA
INTENCIÓN ES PROMOVER LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas
i Cañizares; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; i amb 4 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; del representant d’ICV-EUiA,
Sr. Esteve; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

Dado que el gobierno de CiU insiste en su camino hacia la independencia de
Cataluña creando para ello organismos como el Consejo para la Transición Nacional
en donde busca implicar a otras administraciones.
Dado que el presidente de la Generalitat de Catalunya, en lugar de seguir los
procedimientos legalmente establecidos para la presentación de su propuesta de
referéndum sobre la independencia de Cataluña, insiste en su intención de incumplir
la Ley en caso que el gobierno central prohíba su celebración.
Dado que la ley es taxativa respecto al sujeto jurídico objeto de la consulta así como
de la autorización de la misma. Y que en ese sentido se expresa el art. 92.1 de la
Constitución Española cuando indica que: “Las decisiones políticas de especial
trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los
ciudadanos”. Y que el art. 92.2 de la C.E establece que: “El Referéndum será
convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente
autorizada por el Congreso de los Diputados”.
Dado que el objeto de la consulta supone quebrar con los principios recogidos en el
Título Preliminar de la Constitución Española art.1.2: “La soberanía nacional reside
en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, y art. 2 : “La
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria
común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre
todas ellas”.
Dado que el art. 168 de la C.E indica los procedimientos a seguir en caso de
proponer reformas esenciales de la Constitución y, que en el caso de la propuesta
soberanista del gobierno de CiU, afectarían tanto al Título Preliminar como al
Capítulo Segundo de la Constitución Española.
Dado que el Tribunal Constitucional ha decidido suspender cautelarmente la
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“Declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña”, de 23 de
enero del Parlamento de Cataluña, por la cual el pueblo de Cataluña, sujeto jurídico y
político soberano, podría determinar libre y democráticamente su futuro colectivo a
través de una consulta.
Dado que la decisión del TC conforme al art. 161.2 de la C.E supone que no debería
llevarse a cabo ninguna actuación que suponga el desarrollo de aquella declaración y
que, tal y como indica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, esa suspensión es
automática hasta que se acuerde su ratificación o supresión.
Dado que en caso que el gobierno de CiU continúe con su desafío institucional y
proceda a la convocatoria de una consulta no aprobada por el Congreso de los
Diputados equivale a un acto de rebeldía contra nuestro ordenamiento jurídico al cual
el Ayuntamiento de l’Hospitalet no puede apoyar.
Es por todo ello que el Grupo Municipal del PPC propone al pleno del ayuntamiento la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Que el Ayuntamiento de l’Hospitalet exprese su rechazo a formar parte
del Consejo para la Transición Nacional cuya intención es promover la independencia
de Cataluña.
SEGUNDO: El Ayuntamiento de l’Hospitalet no facilitará recursos humanos ni
materiales de carácter municipal para la celebración en la ciudad del referéndum que
propone el gobierno de CiU en caso de que este no haya sido aprobado por el
Congreso de los Diputados.
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a los grupos políticos de este
Consistorio y a los del Parlamento de Cataluña.

MOCIÓ 24.- INSTANDO A LA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE CARMEN AMAYA. Ha estat rebutjada amb 14 vots en contra dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 9 vots a favor dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Srs. 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 25, 26 i 27 es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Convergència i Unió, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a la moció 27, acceptem la proposta que ens ha
fet el portaveu Sr. Belver, que consisteix en implantar una senyalització
d’estacionament prohibit, els laborables de 9 a 20 hores, horari comercial, en la
banda dels comerços del carrer Sevilla, donat que són aquestos els que més
pateixen el fet de l’estacionament de vehicles de tot tipus davant dels comerços.
Tenint en compte que a la tardor s’iniciaran les obres del nou mercat de La Florida, la
qual cosa tindrà un impacte en tots els carrers, sense dubte, creiem que és una
solució conciliadora en la defensa dels interessos legítims dels comerciants i la
necessitat d’estacionament dels veïns. Per tant, retirem aquesta moció i demanem
que es col·loqui la senyalització el més aviat possible.
Respecte a la moció sol·licitant la retirada d’un vídeo reportatge de Telemadrid, en el
programa “Zoom”, que és un espai emès per la televisió pública de la Comunitat
Autònoma de Madrid, del passat 29 d’abril es va emetre per antena un vídeoreportatge sota el títol “La imposición y perversión del lenguaje” on a l’inici apareix
una imatge de Stalin amb l’enunciat, en lletra gran, “PROPAGANDA” i a continuació
surt una imatge de Hitler amb la paraula “ESPACIO VITAL” i, després, surt la imatge
de tres suposats membres encaputxats de l’organització terrorista E.T.A.
Aquestes imatges fomenten i desperten, en els espectadors, una rancúnia històrica,
sentiment que es potencia amb una veu en off que comenta que “la propaganda
stalinista lo creó, los nazis lo perfeccionaron y hoy se apodera y nos articula sin que
muchos sean conscientes, es la perversión del lenguaje” i, a la vegada, es relaciona
aquest comentari amb una suposada Catalunya que practica una política totalitària i
que utilitza aquests mètodes de propaganda nazi per ocultar la veritat i enganyar al
ciutadà. Aquest vídeo combina les imatges de dictadors genocides i assassins amb
imatges de polítics catalans d’ERC, PSC i Convergència i Unió, amb una clara
voluntat de presentar un fil conductor i associatiu entre tots ells.
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, encara que no té competències, ha
considerat, en declaracions públiques fetes pel seu president, que el contingut és
absolutament inapropiat i, especialment, tractant-se d’una televisió pública.
El Síndic de Greuges va enviar un escrit a la Defensora del Pueblo Español on, entre
d’altres aspectes, manifestava el següent: “Es siempre intolerante que se utilice un
medio de comunicación para ofender y lo es también que un programa informativo
ignore la historia europea reciente y confunda al espectador comparando regímenes
totalitarios y de exterminio con otros de absoluta legitimidad y práctica democrática.
Pero cuando se recurre a estos métodos en una televisión pública, los motivos de
preocupación aumentan porque, en último término, son las instituciones públicas - en
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este caso la Comunidad Autónoma de Madrid – las responsables y las que deben
responder de esas actuaciones, ya que son las instituciones nucleares de la
Comunidad (Gobierno y Asamblea legislativa) las que amparan a sus medios
públicos”.

Tres eurodiputats catalans i una eurodiputada gallega han formulat denúncies a la
Comissió i Consell Europeus, a fi i efecte que es pronunciïn sobre aquest documental
de Telemadrid, al considerar que va en contra de la directiva europea 2007/65 i en
contra de la decisió del Consell 2008/913, totes dues referents a la lluita contra
documents que es difonguin per canals que donen suport a la violència envers
individus o grups com a solució a conflictes socials i polítics, a més d’aquells que
promoguin l’odi per raons de raça, pensament, condició social, religió, sexe o
nacionalitat.

La Generalitat de Catalunya, a través del seu portaveu, ha demanat rectificació i
disculpes públiques al mitjà de comunicació i que aquestes no s’han produït.
La publicació d’aquest document per Telemadrid i l’accés per internet al mateix, ha
estat causa de queixes per part de la ciutadania catalana, expressades en mitjans
com les xarxes socials, blocs o l’apartat de cartes al lector dels diferents diaris.
Per la qual cosa, demanem al Ple:
Primer, rebutjar el contingut íntegre del document vídeo-reportatge emès el passat 29
d’abril per Telemadrid al programa “Zoom”, sota el títol “La imposición y perversión
del lenguaje”, per manifestar la relació total entre el nazisme i el catalanisme i per
qualificar la política catalana de totalitària i declarar que aquest enganya i manipula a
llurs ciutadans.
Segon, demanar la retirada immediata d’aquest vídeo-reportatge de la web de
Telemadrid.
Tercer, com mitjà públic, demanar una rectificació i disculpes públiques a la
ciutadania pels continguts emesos.
I quart, donar compte de la resolució d’aquesta moció al Parlament de Catalunya,
Generalitat de Catalunya, Síndic de Greuges, Asamblea de la Comunidad Autónoma
de Madrid, Gobierno de la Comunidad de Madrid, Defensora del Pueblo Español i a la
direcció de l’empresa publica de Telemadrid.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha una altra moció, Sr. Monrós.
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SR. MONRÓS
Sí, presentem una altra moció que consisteix en demanar la creació d’un nou servei
gratuït de recollida de roba usada a domicili. És una moció que pot semblar menor,
però que entenem que és molt adient pels temps que estem vivint, vull dir, ja
coneixement que a la ciutat, durant molts anys, s’està fent, hi ha contenidors
distribuïts per tota la ciutat, per poder dipositar la roba usada i després distribuir-la
aquestes empreses a la gent que ho necessita.
Però anant més enllà ens trobem que l’Ajuntament de Barcelona ja ho ha promogut,
que ens trobem molta gent gran que a vegades tenen dificultats, ja sigui per moure’s
per poder portar la roba als contenidors o perquè aquests estan molt lluny, crear un
servei de recollida a domicili, que creiem que seria molt interessant, perquè
redundarien en el benefici d’aquesta població, que no pot accedir als contenidors i
alhora també crearia una major capacitat de recollir més roba destinada per aquestes
persones amb exclusió social. I alhora també aquestes empreses podrien crear nous
llocs de treball.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs ja s’han presentat les mocions, ara toca als grups polítics, Sr.
Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sobre la moció número 26, la votarem favorablement i sobre la moció número 25, dirlos, bé, que realment ens queixem aquí moltes vegades que aquí, per exemple el
grup d’Iniciativa porta contínuament mocions que res tenen a veure amb la vida
municipal i moltes vegades tothom ho diem, que tan sols ho fan per mirar-se la panxa
a si mateixos, quan porten mocions de la guerra d’Irak, Afganistan o coses
semblants, i avui el que fan, precisament vostès, és portar un moció d’aquest tipus.
Perdona, però estic parlant jo, jo no t’he interromput, bé, i avui, amb aquesta moció,
vostès fan això.
Realment em sembla molt poc seriós que aquí al Ple municipal de l’Ajuntament
haguem de tractar i malbaratar recursos en un tema parlant sobre Telemadrid. I sento
dir-los que el que avui estan fent és un acte d’hipocresia enorme, volen que
condemnem un reportatge de Telemadrid, quan TV3, la seva, la que vostès controlen
i financen, fan exactament el mateix, amb imatges d’altres partits que no són el seu.
Hem vist moltíssimes vegades com a TV3 distorsionen les notícies o qualifiquen del
que vostès es queixen, a la gent que no pensa com vostès. Avui en dia, la seva
televisió no es precisament un model de respecte a qui no és independentista,
contínuament, a qui no pensa com vostès el titllen de franquista o d’atacar a
Catalunya o emeten imatges intentant assimilar a polítics amb èpoques passades,
amb imatges que se semblen a les del nodo.
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Fa ben poc, a la Televisió pública de Catalunya van emetre un reportatge, sense cap
pluralitat informativa, exaltant les bonances de la independència. TV3 fa molt que no
és un servei públic, sinó que és una eina per aquest procés secessionista. Una TV3
que recordin que paguem tots, però que, malauradament, serveix a uns pocs, una
TV3 que ens costa més de 200 milions d’euros, una TV3 que es gasta més de 20
milions de les antigues pessetes, per idolatrar Jordi Pujol. Això no és pluralisme, ni
respecte als demés, és malbaratar diners públics, que treuen de partides tan
necessàries com són sanitat, educació i d’altres on estan retallant.
Mirin, TV3 ha emès reportatges amb continguts molt més greus que aquests, com un
que va fer sobre terra lliure, anomenant-los patriotes catalans, en lloc de terroristes i
assassins, i on es justificava l’atemptat contra un periodista. Inclús i sorprenentment,
el mateix CAC, que vostès esmenten, ha criticat aquest documental. Per tant, tenen
que veure la biga a l’ull propi i no tan sols la palla a l’ull aliè. No creiem, com hem dit
abans, que el Ple de l’Ajuntament de l'Hospitalet sigui ni el lloc, ni el seu grup el grup
polític adient per parlar de pluralitat en els mitjans públics.
Li repeteixo el que hem dit fa una estona, privatitzin TV3, inverteixin els 200 milions
d’euros que es gasten cada any, en sanitat i en educació i eliminin la càrrega que ens
suposa aquesta televisió gens plural.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sra. Alcaldessa, gràcies. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votarem favorablement de la moció 25 i votarem en contra de la 26. De la 25
òbviament, com diu la moció, gaire cosa més a afegir, és un vídeo reportatge
absolutament impresentable, indigne d’una televisió pública, indigne, bé, d’una
televisió que està finançada amb els recursos públics i que amb aquest vídeo l’únic
que fa és sembrar, d’alguna manera, doncs la crispació i l’enfrontament territorial.
Dit això, té el seu què, no? té el seu què que els mateixos que condecoren, després
ho parlarem en una altra moció de Convergència i Unió, els mateixos que condecoren
a la División Azul, ens diguin feixistes als catalans, té el seu què. Té el seu què que el
mateix partit polític que condecora la División Azul vagi acusant de feixisme i nazisme
a la resta, té el seu què.
Sobre la 26, votem en contra, perquè tot i que coincidim amb el motiu, és a dir, en
aquests moments i més que mai és important que l’Ajuntament doni suport, com ho fa
i si fos necessari encara més, a totes les entitats que treballen per a la cohesió social
i a totes les entitats que estan treballant i que generen ocupació amb la recollida i
reutilització de la roba usada, en cap cas l’enfoc hauria de ser d’un nou servei que ha
prestar l’Ajuntament, no hauria d’estar a la cartera de serveis de l’Ajuntament, sinó
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que és facilitar les condicions perquè aquelles entitats que ho fan i que fan aquesta
feina, i a casa nostra hi ha moltes entitats que treballen en aquesta direcció des de fa
molt de temps i ho fan molt bé, doncs facilitar-los-hi les coses. Per tant, no creiem
que sigui una situació d’un nou servei, sinó facilitar, si fos el cas, encara més a
aquesta gent, i a la ciutat hi ha entitats que treballen en aquesta direcció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Pel Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, respecto a la moción 26, nos abstenemos, creemos que es bien intencionada,
pero falta concretarlo y, por tanto, de ahí la abstención. Y respecto a la moción 27,
votaremos a favor también de ella, pero una consideración, yo creo que este…

SRA. ALCALDESSA
Perdoni Sr. del Río, la 27 ha estat retirada, la número 25.

SR. DEL RÍO
Sí, sí, perfecto, pues para la número 25 toma la palabra, si me permite Sra.
Alcaldesa, el Sr. Senén, que es el que hará la intervención.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, Sr. Senén.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Hoy nos trae Convergència i Unió una moción que habla de
Telemadrid, como concejal de Hospitalet es para mí un honor saludar a ese
0,00001% de ciudadanos de Hospitalet que ven Telemadrid, també incluiría a los que
ven Canal Sur y a los que ven la Televisión Canaria. A todos ellos, queremos
transmitirles un mensaje de tranquilidad, no está pasando nada extraño en Cataluña,
lo único que pasa es que estamos inmersos en una carrera para ver quién es más
separatista y, en consecuencia, si Esquerra Republicana de Cataluña ha enviado una
carta al director de Telemadrid, lo mínimo que podíamos esperar de Convergència i
Unió era que empezase a presentar mociones por todo el territorio, para seguirle el
juego a Esquerra Republicana.
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Dicho esto y entrando en el contenido de la moción, mi grupo político votará en contra
y vamos a votar en contra por dos razones. La primera es para no hacerle el juego al
separatismo político. Y la segunda, porque aún y entendiendo el argumento del Sr.
Pérez, lo que se dice es mentira, si el director de Telemadrid dijese, sí, he comparado
esto con esto otro, y no se arrepintiera, lo mínimo que podía hacer es pedir perdón y
después dimitir, pero es que el mismo afirma que no lo compara y de hecho si alguno
de ustedes ha visto el vídeo, lo que viene a decir es, la propaganda política la
utilizaban, sí, es verdad, nazis y no sé qué, y ahora lo utilizan otros. Dónde ven
ustedes la comparación ahí, dónde ven ustedes la comparación, ni es una
comparación, ni preocupa a nadie en Hospitalet.
Ahora bien, esto sí que es un ejercicio de propaganda política, la construcción de la
imagen de ese enemigo diabólico que se supone que odia Cataluña, que odia el
catalán, que roba a Cataluña, que roba a los catalanes, ese enemigo diabólico que es
Madrid. Por lo tanto, a ustedes ya les viene bien que Telemadrid haga reportajes
hablando de Cataluña, ya les viene bien, por supuesto, en el momento que
Telemadrid hace eso, a ustedes les parece perfecto, porque ustedes aprovechan eso
para engordar ese monstruo terrible que es Madrid, que roba, que nos odia, que hace
de todo.
Ahora bien, ni es competencia de este Ayuntamiento, ni es competencia de la
Generalitat de Catalunya, lo que sí es competencia de esto Sr. Pérez, es TV3. Le voy
a hacer… vamos a hablar de TV3 ¿le parece a usted que TV3 es una televisión
plural? ¿Sabía usted que aquí en Cataluña hay gente, algunos, que están en contra
de la independencia? ¿Les ha escuchado usted en algún reportaje de los que hace
TV3? ¿En el adiós España? ¿En el hola Europa? ¿Les ha escuchado en alguno a
esos que están en contra de la independencia? ¿Le parece a usted TV3 plural?
¿Piensan seguir dando el tiempo con ese mapa medieval de los Reyes Católicos?
¿Qué dirían si Televisión Española diese el tiempo en el mapa de las antiguas
colonias? Lo mínimo sería decir que es un delirio de grandeza.
Pero claro, que malos son en Telemadrid ¿verdad? ¿Qué deberían hacer para ser
mejores? ¿Utilizar el modelo de TV3? ¿Seguir el modelo de TV3 estaría bien para ser
mejores? ¿Ese modelo de TV3 con CiU que habla de catalanes y extranjeros,
refiriéndose a los españoles? ¿Ese modelo de TV3 con CiU que se dedica a hacer
programas en los cuales se debate a quién podemos dejar vivir y a quién no? ¿Ese
modelo en el que se decía literalmente, a Sostres le dejaríamos vivir, porque es
necesario para Cataluña, pero un tiro de advertencia? Ese programa en el que se
decía, esa TV3 con CiU, en la que se decía, a Millet, bueno, no lo mataríamos para
que pase vergüenza, pero dos tiros, además se estudiaba un poco de sitio. Ese
programa de TV3 con CiU, en el que se decía, el Rey tendría que plegar e irse lejos y
si no cuatro tiros. Además en ese programa de TV3 se afirmaba, que esto es muy
grave, la violencia siempre es la última opción, pero es una opción.
¿Cómo se deciden los contenidos en TV3? ¿Cómo se deciden los contenidos en TV3
con Convergència i Unió? ¿Había alguien de Convergència i Unió cuando TV3
decidió emitir esto? Alguien al que le llegase una nota diciendo, miren, mañana
vamos a hacer un programa en el cual vamos a decidir ajusticiar a esta gente ¿había
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alguien de Convergència i Unió haciendo esto? ¿Alguien puso alguna objeción o les
pareció bien de entrada o esperaron al clamor social para retirar semejante burrada?
Sr. Pérez, comprendo su argumento, pero no lo comparto, y le digo, desde el respeto,
que si de algo no pueden hablar ustedes, sin sentir una profunda vergüenza, es de
los contenidos de la televisión pública. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara el grup socialista, Sr. Fran Belver i la Sra. Dolors Fernández.

SR. BELVER
Jo em posicionaré respecte de la moció número 25. Nosaltres votarem favorablement
a la moció 25, jo crec que en el redactat ho explica prou bé, crec que és evident que
tenim un problema, suposo que en aquesta ciutat, de televisors, perquè no a tots els
televisors es veu el mateix vídeo i, per tant, el que sembla bastant evident en uns
televisors, en d’altres sembla que no surt, per tant, tenim un petit problema amb
aquestes emissions.
Però, en qualsevol cas, és que continuem amb el mateix que estàvem abans, són
dues cares de la mateixa moneda, es van retroalimentant els uns amb els altres. Jo
estaria d’acord amb alguna de les coses que han dit tant uns, com uns altres, en el
sentit de dir, valdria la pena que estiguéssim debatent sobre atur, sobre creixement
econòmic, sobre sanitat, sobre educació, valdria la pena que estiguéssim debatent
sobre això i no donant-li voltes a aquestes històries i jo crec que aquestes històries a
qui l’interessa que les estem debatent és el govern tant d’aquí, com d’allà, perquè
mentre estem parlant d’això, no estem parlant del que realment no estan fent, que és
el que realment la gent necessita.
Per tant, votem, sense entusiasme, favorablement, perquè el que han fet a
Telemadrid és una barbaritat, però diguéssim que també, evidentment, TV3 no és
precisament un model a imitar.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Dolors Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, votarem que no al tema del rober, però no és ni per
mala voluntat, ni perquè ara em digui, ja sabia que em votarien que no, sempre que
porto alguna moció em diuen que no. El que passa és que penso que és una
proposta mimètica a la de Barcelona, amb una diferència, que Barcelona i Hospitalet

…/…

122

tenen diferent grandària, diferents possibilitats, diferents punts de recollida, jo el que
diria és que esperem a veure com evoluciona això a Barcelona.
Però el que sí diria és que aquí no només es pot anar al container, és pot anar al
container òbviament, la gent que té més dificultats, probablement tothom té una
parròquia a prop, que Càritas té el rober, els voluntaris de Càritas el que fan és posar
aquesta roba d’una manera adequada, tenim el centre d’emergències Els Alps, on hi
ha un altre rober. En principi, a més a més, es pot acudir directament tant a deixar la
roba, com a recollir-la, estan senyalats els dies que es fa aquesta funció.
I jo li diria que esperem, esperem a veure com a Barcelona això funciona, per què,
doncs perquè s’ha de dur un determinat tipus, no tant de roba, sinó quants quilos,
quantes bosses, en quines condicions, quins dies, i no sé si a Barcelona això tindrà
molt d’èxit o no, però sí que li diria que la grandària és diferent, l'Hospitalet pot tenir
de vegades la mateixa mida que un barri gran de Barcelona, a Barcelona això és més
difícil, aquí és més fàcil la recollida i l’entrega, en aquest cas, de roba, per part dels
veïns i de les veïnes. Només li demano que esperem, votem que no, perquè no la
implementarem, però, en qualsevol cas, donem-li temps al temps, no sé si en un
futur, la seva experiència serà possible.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Fernández, un segon, és que jo demanaria una mica de silenci, si han de
discutir, ho poden fer fora perfectament, però és que se sent la conversa, gràcies.
Havia acabat? Molt bé, doncs no sé si per part de Convergència i Unió volen fer
alguna intervenció més, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Bé, li agraeixo les seves paraules tot i que no ho voti a favor, espero que ho
reconsiderin, perquè també algú havia manifestat que estàvem dient que ho creés,
que fos una creació a càrrec única i exclusivament de l’Ajuntament i no, jo deia que
fos una col·laboració amb les empreses o que des de l’Ajuntament s’ajudés a
aquestes empreses a poder fer aquesta gestió, no que es creés un ens només
directament per a l’Ajuntament. No sé si el Sr. Salmerón o no sé qui m’ha contestat
això, però no m’haurà interpretat bé, vull dir, es tracta que l’Ajuntament doni un impuls
en col·laboració amb les empreses que ho estan gestionant, no que l’Ajuntament creï
una empresa o un servei directe, a càrrec de l’Ajuntament, que és molt diferent.

SRA. ALCALDESSA
Bé, no sé si el Sr. Pérez vol dir alguna cosa.
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SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. Miri, al Sr. Daniel li dic que parlem, parlem dels catalans i
parlem de la nostra ciutat, perquè en aquest vídeo va sortir l’Alcaldessa també, en
aquest vídeo si vostè se l’ha mirat, és a dir, parlem de la nostra ciutat i la nostra
Alcaldessa, comparat amb aquesta idea, que nosaltres reproduïm.
De TV3 parlarem, senyors, quan vostès posin una moció, no hi ha cap inconvenient. I
sobre el programa que vostè diu, li vull comentar que el seu director va demanar
disculpes i va dimitir, és obvi, esperem que el senyor de Telemadrid faci el mateix.
Celebro que vostè controli l’audiència de Telemadrid, ho celebro, 0,0001%, però per
què no controla l’audiència a la xarxa, a internet, perquè està penjat el vídeo i això és
“urbi et orbi”. És tan “urbi et orbi” que la Comunitat d’Entitats Jueves van encendre les
alarmes a principi de maig, amb el reportatge de Telemadrid, que comparava els
organismes catalans amb el nazisme, al·legant que és un perill la trivialització de la
càrrega ideològica del nazisme. Es veu que vostè, o sigui, els jueus s’han assabentat,
o sigui que, escolti, pot ser que no controla vostè prou l’audiència en aquest aspecte.
I bé, miri, digui als seus ideòlegs del partit, si us plau, que no vagin tacant de nazis a
tothom, perquè taquen de nazis als de la Plataforma per les hipoteques, com a un
nazisme pur, parlem també de nazisme, no sé, amb uns altres temes, com per
exemple a l’oposició aragonesa o l’oposició valenciana quan expressen les seves
idees. Escolti’m, facin-s’ho mirar, perquè el nazisme ha portat greus conseqüències a
la història europea i a la història mundial en general.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, ara sí, ara si vol té la paraula, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sr. Pérez, simplement, òbviament no compartim els mateixos punts de vista en
aquest tema, jo dic que creiem realment que parlar de Telemadrid a l’Ajuntament, per
nosaltres, no té sentit. I dir-li de l’última cosa que vostè parlava, de la banalització que
comenta que el PP fa del nazisme i tot això, dir-li simplement que vostè, vostè mateix,
quan nosaltres vam demanar càmeres de seguretat al barri de La Florida, va dir que
“eso le recordaba a Auswitch”, per tant, el tema de la banalització del nazisme, també
s’ho poden aplicar. Vostè podia estar... perdona, jo no estic en contra de què? No sé,
és que no l’he entès, o sigui...

SRA. ALCALDESSA
No fem diàleg, si us plau.
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SR. ORDÓÑEZ
Val, estava parlant jo. Miri, el tema de la banalització del nazisme també ho fa vostè i
avui en dia ho fa tothom, quan a algú no li agrada el que diu, doncs és nazi. Que el
Partit Popular ho pot fer amb gent amb qui no ho hauria de fer, és cert, però vull dir,
vostè mateix, vostè, ja no el seu grup, ho va fer aquí, per tant, seria coherent que
apliquem els mateixos criteris que demanem per a una altra persona, ens els
apliquem a nosaltres mateixos. Simplement dir-li això.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part d’algun grup més es vol demanar la paraula? Sr. Senén Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Sr. Belver, me decepciona, votando a favor, sin entusiasmo,
pero me decepciona, de verdad, otra vez más el Partido Socialista sale en la defensa
del separatismo político, otra vez más. ¿De verdad cree usted Sr. Belver que en el
Ayuntamiento de Hospitalet se ha de votar una moción sobre lo que hace
Telemadrid? ¿Ustedes realmente han visto ese reportaje o es simplemente para
seguir haciendo el juego con Convergència i Unió? ¿Cree usted que existe esa
comparación, Sr. Belver?
Mire, le voy a poner un ejemplo, esto es como hace varias semanas, iban el Sr.
Navarro y la Sra. Marín por la calle y se encuentran una puerta enorme con unas
lucecitas brillantes que ponían “cumbre por el derecho a decidir la independencia”,
entran y al cabo de dos horas sale uno y dice, oiga, que es que esta cumbre por el
derecho a decidir la independencia, va del derecho a decidir la independencia. Sr.
Belver, qué esperaban, que la cumbre por el derecho a decidir la independencia fuera
por el derecho a decidir la hamburguesa y las patatas, de qué se pensaban que iba la
cumbre por el derecho a decidir, claro.
Ahora se han dado cuenta ustedes que el derecho a decidir la independencia no es
otra cosa que el derecho a decidir la independencia, y entonces vienen en la moción
anterior y dicen, bueno, claro, es que este proceso de construcción nacional
realmente lleva a la construcción nacional, etc. Vaya, lo lamento mucho, usted es un
buen orador, pero sin embargo, esta vez, esta moción ha tenido que leerla, la habrá
tenido que leer, porque el discurso es nuevo. Sinceramente, yo les doy un consejo,
dejen ya de hacer de tonto útil de separatismo catalán, porque acabaran como ellos.
Sr. Pérez, me gustan los datos que ha dado usted de audiencia, si en Catalunya hay
tanta gente que ve Telemadrid, quizás es porque TV3 no es de tanta calidad como se
dice. No obstante, le diré una cosa, es verdad, se disculpó, se disculpó y dijo que era
un programa de humor, perdóneme, pero no entiendo su sentido del humor. Muchas
gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Supongo que el Sr. Belver pedirá la palabra ¿no?

SR. BELVER
Sí, para primero, Sra. Secretaria, para cambiar el sentido de mi voto de la moción,
que decía que había votado que sí sin entusiasmo, visto lo visto, con entusiasmo, me
lo cambia, el sí con entusiasmo.
Mire, Sr. Senén, el derecho a decidir, para que usted lo entienda y no sé por qué
estamos hablando de esto, porque la moción va de otra cosa, va de un reportaje de
Telemadrid, pero vaya, el derecho a decidir es un ejercicio democrático y mientras el
Partido Socialista sea Partido Socialista, defenderá el ejercicio democrático, aunque
sea para defender lo que usted piensa. Fíjese si somos demócratas, fíjese…

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, un poquito de respeto…

SR. BELVER
Por tanto, lo que usted planteaba de la cumbre que se organizó en la Generalitat, era
por el derecho a decidir, el Partido Socialista está a favor, y si llega eso a producirse
y se pregunta si los ciudadanos estamos a favor o en contra de la independencia, el
Partido Socialista defenderá el no. A partir de aquí, ustedes expliquen lo que quieran,
porque les convenga o por lo que quieran hacer, hagan lo que les dé la gana, están
en su derecho, porque ustedes pueden decidir, tienen el derecho a decidir, y nosotros
además queremos decidir sobre otras cosas, que no sobre lo que plantea
Convergència i Unió en estos momentos o sobre lo que plantea Esquerra
Republicana. Pero para nosotros, el fundamento democrático no nos lo quitará nadie.
Y mire, como no nos lo quitará nadie, lo que se hace en una televisión pública como
Telemadrid, aunque sea en Madrid, nosotros hemos de estar manifiestamente en
contra, y usted, aunque quien dirija esa televisión sean correligionarios suyos, usted
debería estar en contra, porque usted pertenece a un partido democrático y tienen
que respetar lo que piensan los demás, no coincidir, combatir, debatir, pero respetar y
el respeto en democracia es importante.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem al següent bloc.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 25, 26 i 27; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 25.- SOL·LICITANT LA RETIRADA D’UN VÍDEO REPORTATGE DE
TELEMADRID.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 7 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas 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 en el programa “Zoom”, que és un espai emès per la televisió pública de la
Comunitat Autònoma de Madrid (Telemadrid), del passat 29 d’abril es va emetre per
antena un vídeo- reportatge sota el títol “La imposición y perversión del lenguaje” on a
l’inici apareix una imatge de Stalin amb l’enunciat, en lletra gran, de “PROPAGANDA”
i a continuació surt una imatge de Hitler amb la paraula “ESPACIO VITAL” i, després,
surt la imatge de tres suposats membres encaputxats de l’organització terrorista
E.T.A.
ATÈS que aquestes imatges fomenten i desperten, en els espectadors, un rancor
històrica sentiment que es potencia amb una veu en off que comenta que “la
propaganda stalinista lo creó, los nazis lo perfeccionaron y hoy se apodera y nos
articula sin que muchos sean conscientes, es la perversión del lenguaje” i, a la
vegada, es relaciona aquest comentari amb una suposada Catalunya que practica
una política totalitària i que utilitza aquests mètodes de propaganda nazi per ocultar la
veritat i enganyar al ciutadà.
ATÈS que aquest vídeo combina les imatges de dictadors genocides i assassins amb
imatges de polítics catalans d’ERC, PSC i CiU amb una clara voluntat de presentar
un fil conductor i associatiu entre tots ells.
DONAT que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha considerat, en
declaracions públiques fetes pel seu president, que el contingut és absolutament
inapropiat i, especialment, tractant-se d’una televisió pública i que malgrat no tenir
competències a Madrid es confeccionarà un informe per tal de fer arribar les seves
valoracions a la Comunitat Autònoma de Madrid.
DONAT que el passat 3 de maig, el Síndic de Greuges va enviar un escrit a la
Defensora del Pueblo Español on, entre d’altres aspectes, manifestava el següent:
“Es siempre intolerante que se utilice un medio de comunicación para ofender y lo es
también que un programa informativo ignore la historia europea reciente y confunda
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al espectador comparando regímenes totalitarios y de exterminio con otros de
absoluta legitimidad y práctica democrática. Pero cuando se recurre a estos métodos
en una televisión pública los motivos de preocupación aumentan porque, en último
término, son las instituciones públicas - en este caso la Comunidad Autónoma de
Madrid – las responsables y las que deben responder de esas actuaciones ya que
son las instituciones nucleares de la Comunidad (Gobierno y Asamblea legislativa)
las que amparan a sus medios públicos”.
DONAT que els eurodiputats catalans Ramon Tremosa, Salvador Sedó, Raúl
Romeva i la eurodiputada gallega Ana Miranda, han formulat denúncies a la Comissió
i Consell Europeus a fi i efecte que es pronunciïn sobre aquest documental de
Telemadrid, al considerar que va en contra de la directiva europea 2007/65 CE i en
contra de la decisió del Consell 2008/913/JHA, totes dues referents a la lluita contra
documents que es difonguin per canals que donen suport a la violència envers
individus o grups com a solució a conflictes socials i polítics, a més d’aquells que
promoguin l’odi per raons de raça, pensament, condició social, religió, sexe o
nacionalitat.
DONAT que la Generalitat de Catalunya, a través del seu portaveu, ha demanat
rectificació i disculpes públiques al mitjà de comunicació i que aquestes no s’han
produït.
DONAT que en l’ordenament jurídic de l’Estat no existeix prou base legislativa i/o
referències de rectificacions judicials contundents quan s’utilitza el nazisme de
manera malèvola o expressions i comparacions execrables.
VIST que la publicació d’aquest document per Telemadrid i l’accés per internet al
mateix, ha estat causa de queixes per part de la ciutadania catalana, expressades en
mitjans com les xarxes socials, blocs o l’apartat de cartes al lector dels diferents
diaris.
Per tot l’anteriorment exposat el Grup Polític de Convergència i Unió proposa a l
‘Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Rebutjat el contingut íntegre del document vídeo-reportatge emès el
passat 29 d’abril per Telemadrid al programa “Zoom”, sota el títol “La imposición y
perversión del lenguaje”, per manifestar la relació total entre el nazisme i el
catalanisme i per qualificar la política catalana de totalitària i declarar que aquest
enganya i manipula a llurs ciutadans.
SEGON.- Demanar la retirada immediata d’aquest vídeo-reportatge de la web de
Telemadrid.
TERCER.- Com mitjà públic, demanar una rectificació i disculpes públiques a la
ciutadania pels continguts emesos.
QUART.- Donar compte de la resolució d’aquesta moció al Parlament de Catalunya,
Generalitat de Catalunya, Síndic de Greuges, Asamblea de la Comunidad Autónoma
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de Madrid, Gobierno de la Comunidad de Madrid, Defensora del Pueblo Español i a
la direcció de l’empresa publica de Telemadrid.

MOCIÓ 26.- A FAVOR DE CREAR UN NOU SERVEI GRATUÏT DE RECOLLIDA
DE ROBA USADA A DOMICILI. Ha estat rebutjada amb 15 vots en contra dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 5 vots a favor dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez;
i amb 5 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas i Cañizares; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 27.- DEMANANT PER
SOLUCIONAR
EL
PROBLEMA
COMERCIANTS DELS CARRERS SEVILLA I CASTELLVELL.

DELS

(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

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 28 i 29, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, té la paraula el Sr. Salmerón per a la presentació.

Essent les 21.40 hores abandonen la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup municipal del Partit Popular i el Sr. Daniel Ordóñez González, regidor del grup
municipal de Plataforma per Catalunya.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. La moció 28 la tornarem a deixar sobre la taula, fins que
tinguem novetats al respecte. La 29, la moció 29, molt breument, jo penso que es
defensa pràcticament amb el text. Aquesta moció el que pretén, al que instem en
aquesta moció, sol·licitem al Parlament de Catalunya, demanem que el Ple ho
sol·liciti al Parlament de Catalunya, és que hi hagi una reforma urgent de la Renda
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Mínima d’Inserció, per tal que totes aquelles persones aturades que avui estan sense
cap tipus de prestació, ni recursos, puguin accedir a un itinerari d’inserció sociolaboral
i a la prestació de la PIRMI. La reforma ha de garantir que aquesta prestació torni a
ser un dret subjectiu, no condicionat a disponibilitat pressupostària.
És a dir, en aquests moments que estem vivint, en els quals tenim el 24% d’atur a
Catalunya, pensem que s’ha de modificar la renda mínima, s’ha de modificar tota la
Llei i tota la reglamentació, perquè aquelles persones que avui estan aturades i que
han esgotat ja qualsevol tipus de prestació, puguin tenir el mínim necessari i
imprescindible, per tirar endavant d’una manera digna. I és per això que, insistim,
reiterem aquesta presentació, que d’altres vegades havíem fet en aquest Ple.
El segon acord, celebrem l’admissió a tràmit, per part de la Mesa del Parlament, de la
ILP sobre la Renda Garantida de Ciutadania. Proposem donar el suport institucional
necessari, així com facilitar la difusió del procés de recollida de signatures de la ILP,
sobre la Renda Garantida de Ciutadania. I quart, comunicar aquests acords als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat, a la Comissió
Promotora de la ILP, al Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya i a les entitats
socials del municipi.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part de Plataforma per Catalunya.

SR. SÁNCHEZ
Gracias Sra. Alcaldesa, votaremos a favor.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió, respecte
d’aquesta moció, doncs tenim posicionaments un punt contradictoris i, per tant, en
aquest sentit mirarem d’explicar-nos.
El grup Parlamentari de Convergència i Unió creu que és necessària una reforma del
PIRMI i que, per tant, en aquest sentit, cal mirar de donar-hi una resposta. Ara, és
cert que també pensem que el PIRMI ha de donar resposta en l’àmbit en el qual en el
seu dia va ser creat, no per ser una prestació de l’atur, perquè per això ja està l’Estat
Espanyol, que és a qui li correspon fer aquest tipus de prestació, sinó que va ser

…/…

130

creat precisament per mirar d’inserir socialment i també laboralment, a les persones
que es veien despenjades, doncs de la societat.

En aquest sentit, hi ha també en el mateix punt i, per tant, nosaltres podríem estar
d’acord en fer aquesta reforma, perquè hi estem d’acord, podríem dir, de la reforma,
però amb aquesta inclinació concretament, però que comprendran que això no pot
ser acceptable, perquè les coses són com són, és a dir, a ser un dret subjectiu no
condicionat a la disponibilitat pressupostària. En cap cas un element no pot estar
condicionat a la disponibilitat pressupostària, és del tot entenedor que els
pressupostos tenen limitacions, estem parlant de xifres i, per tant, en aquest sentit,
entenem que es pot demanar una ampliació, que es pot demanar una modificació,
però no que no respongui a la disponibilitat que tingui el pressupost.

Per altra banda, nosaltres votarem favorablement, el punt 1, per tant, no el podem
votar a favor, el punt 2 celebrem el fet de celebrar l’admissió a tràmit, per part de la
Mesa del Parlament, de la ILP sobre la Renda Garantida de Ciutadania, per tal de
possibilitar la recollida de signatures i un posterior debat i presa en consideració en el
Ple del Parlament, doncs sí, ho celebrem, és un element que no hi tenim cap element
en contra per votar-hi favorablement.
I respecte del tercer punt, donar el suport institucional necessari, així com facilitar la
difusió del procés de recollida de signatures de la ILP sobre la Renda Garantida de
Ciutadania, votem favorablement, en el sentit que entenem que qualsevol ILP ha de
poder estar recolzada perquè pugui difondre’s, conèixer-se i, per tant, facilitar tot allò
que és necessari, perquè es dugui a terme, doncs la pròpia ILP. Ara, tenim clar que
tot l’àmbit de la recollida de firmes i de tota la feina que hi ha al darrera, no li
correspon al Parlament de Catalunya, sinó a la gent que l’ha endegat, que per això és
una Iniciativa Legislativa Popular. Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Nosotros nos vamos a abstener en esta moción, no porque
estemos en contra en el contenido, sino por el hecho de que tal y como indica, está
en trámite en el Parlament de Catalunya, entonces ahora los grupos políticos se
definirán, harán sus posicionamientos, harán sus planteamientos y, por tanto, allí ya
nuestro grupo político ya se definirá y ya votará en consecuencia. Por tanto, diciendo
que no entramos en la cuestión, en tanto en cuanto es ahora objeto de debate en el
Parlament de Catalunya y de ahí nuestra abstención.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, el grup socialista.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, gracies Sra. Alcaldessa. Jo no tinc la mateixa visió que tenen, en aquest cas, el
grup de Convergència i Unió, respecte de la renda mínima, però això ja ho vam fer, si
no recordo malament, al setembre de 2011 i penso que no valdria la pena tornar a
iniciar aquest debat. Vagi per endavant que nosaltres sí que votarem afirmativament
a la moció, però m’agradaria, si m’ho permeten, posar unes pinzellades locals.
Dir que al setembre de 2011, nosaltres, l’Alcaldessa no em deixarà mentir, nosaltres
vam rebre una felicitació efusiva, per part del Sr. Cleries, pel bé que havíem aplicat,
amb tant de rigor, la renda mínima, la seva sol·licitud i tramitació, els serveis socials
de l'Hospitalet, cosa que ens va omplir de joia, perquè això sovint no passa. Ens va
reconèixer que érem un ajuntament molt rigorós. Bé, doncs al gener de 2011 teníem
840 rendes mínimes i després de la felicitació, al gener del 2012, ens havíem quedat
ja en 682, puc assegurar que érem exactament igual de rigorosos en l’aplicació abans
que després que al juliol i a l’agost de 2011, els consellers Mena i Cleries entressin
en acció.
Què va passar i què està passant? doncs que a més necessitat social, doncs menys
rendes mínimes. Quin és el volum de la tragèdia? Miri, les dades que els hi estic
donant són les que surten a la web de la Generalitat de Catalunya, són les que són,
no estic reinterpretant res, estic parlant de dades exactes, doncs al març de 2013,
663 famílies o ciutadans a títol individual estan rebent la renda mínima, no cal dir que
amb la quantitat de dificultats que hi ha en aquesta ciutat en aquest moment, com a
conseqüència de la situació de crisi, només 663 famílies i/o persones es poden
beneficiar de la renda mínima, amb el que això suposa de deixar sense ingressos a
una part important de la ciutadania. I no només això, sinó pretendre que sigui el propi
Ajuntament qui doni suport per poder pal·liar els efectes de la supressió d’aquesta
renda.
Només per fer-nos una mica la idea, encara estem esperant resolucions de sol·licitud
del 2011. Al 2012 vam sol·licitar 241 renda mínima i ens van aprovar 10, de 241 ens
aproven 10 i, a més a més, ens diuen que hi ha unes altres 28 que estan pendents
que hi hagi, això sí, doncs pressupost suficient com per poder-les acometre. El temps
d’espera és absolutament fora de tota lògica, com que estem parlant de rendes de
subsistència, és impossible esperar set, vuit o nou mesos, perquè se’ns concedeixi, si
aquest és el cas, que afortunadament jo crec que això està posant ja en qüestió, que
aquesta renda mínima, doncs sigui el consentit. Quan aquesta renda mínima es va
posar en solfa, potser tenia algun sentit, alguna funció que complia, hores d’ara jo
crec que ja està desfasada. Tots vam considerar que li volíem fer una revisió, alguns
per motius diferents, evidentment no coincidíem, però sí que aquesta renda mínima
havia quedat obsoleta i desfasada.
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En qualsevol cas, jo sí que crec que ha de ser una renda universal, el meu grup així
ho creu, que ha d’abastar a totes aquelles persones que no tinguin ingressos, que no
ha d’estar lligada només a temes de marginalitat i que el que sí que ens agradaria és
que pogués assegurar uns mínims de subsistència. Per tant, aquesta renda mínima
no ens serveix, la volem deixar de banda i volem anar a allò que deia l’Estatut i que
tots vam votar, que era una renda garantida de ciutadania, uns mínims de
subsistència perquè tothom pogués afrontar les necessitats mínimes i bàsiques de
qualsevol.

SRA. ALCALDESSA
Com vulgui Sra. Fernández, ja està?

SRA. FERNÁNDEZ
A mi m’agradaria que fos un d’aquells temes, que aquest sí que és de país, o sigui,
que la gent pugui menjar tres cops al dia, en el segle XXI i en el primer món, aquest
sí que és un tema de país. Sí que m’agradaria poder treballar, que es poguessin
posar d’acord tots els grups polítics i que poguéssim arribar a un consens, per això
hauríem de ser tots capaços de trobar diners, perquè aquí, com a tot arreu a
Catalunya, hi ha bosses de pobresa important i conseqüentment gana.

Essent les 21.50 hores abandona la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor del
grup municipal del Partit Popular i entren a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro,
regidor del grup municipal del Partit Popular i el Sr. Daniel Ordóñez González, regidor
del grup municipal del Plataforma per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Molt breu, molt breu. En primer lloc, agrair als partits que han fet possible que
aquesta moció s’aprovi per aquest Ple i després una consideració, agraeixo el to de la
Sra. Borràs en el seu posicionament, però he de dir un parell de coses. En primer
lloc, és que la renda mínima d’inserció es va crear amb d’altres efectes i és cert que
es va crear amb una situació ben diferent a la que tenim ara, per tant, és necessària
la reforma d’aquesta renda, per donar servei, per donar sortida, per donar resposta, a
la immensa majoria d’aturats que en aquests moments no tenen cap tipus de
prestació, ni cap tipus de perspectiva o molt poca perspectiva de trobar feina en el
curt termini i que queden, diguem-ne, sense cap tipus d’accés a prestació social per
part del govern, que tramitem els ajuntaments. Per tant, és necessària més que mai,
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doncs aquesta reforma, és urgent, és necessària i és compatible, aquesta reforma,
amb el recorregut que tingui la ILP.
Segona consideració, difícilment aquest país avançarà en els seus drets nacionals, si
deixa de banda els drets socials. Difícilment avançarà en una transició nacional, en
aconseguir més drets nacionals, si cada dia deixa fora del sistema a centenars de
persones, a milers de persones, que avui en dia estan fora, que estan bordejant
l’exclusió social. Per tant, jo crec que el primer que hem de fer per aconseguir
avançar en drets nacionals i en drets socials, ambdós conceptes que són
absolutament indestriables, és prendre’ns seriosament a nosaltres mateixos, per tant,
quan l’Estatut de Catalunya diu, en el seu article 24.3, que les persones o famílies
que es troben en situació de pobresa, tenen dret a decidir una renda garantida de
ciutadania, que els asseguri els mínims d’una vida digna. Per tant, a veure si d’una
vegada per totes ens comencem a prendre seriosament a nosaltres mateixos, perquè
això ho diu l’Estatut actual, el vigent, el que tenim ara, el podem fer efectiu sense
esperar a processos de millora dels drets nacionals.

Essent les 21.53 hores abandona la sessió el Sr. Senén Cañizares Martín, regidor del
grup municipal del Partit Popular i el Sr. Alberto Sánchez López, regidor del grup
municipal de Plataforma per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, si no passaríem al bloc de Plataforma
per Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 28 i 29; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 28.- DE MODIFICACIÓ D’ITINERARIS DE TRANSPORT
D’ACCÉS A L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE.

PÚBLIC

(ES VA DEIXAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ 29.(PIRMI).

SOL·LICITANT SUPORT USUARIS RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ

Atès que l’increment del nombre de persones i famílies que estan en situació de risc
d’exclusió social degut a la pobresa econòmica té dos factors generadors clau: les
dificultats per accedir o bé mantenir una ocupació i les dificultats per accedir o bé
mantenir un habitatge. Es tracta d’un nou perfil de persones i famílies que s’han vist
immerses en situacions de vulnerabilitat econòmica i que poden abocar el futur dels
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seus fills i filles a la pobresa i l’exclusió social.
Atès que la darrera enquesta de població activa (EPA) publicada el mes de gener
presenta unes xifres més que preocupants per Catalunya ja que el nombre d’aturats
ha augmentat en 109.700 persones en relació a l’any anterior, un 14’15% més,
situant la taxa de desocupació en 23’94% amb un total de 885.100 desocupats. El
nombre de llars amb tots els actius desocupats és de 266.800 i actualment hi ha
117.000 famílies sense cap ingrés.
Atès que l’Estatut de Catalunya en el seu article 24.3. estableix que “les persones o
famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda
garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”.
Atès que al 1990 es va establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima
d’Inserció amb la finalitat de donar suport econòmic per atendre les necessitats
essencials a persones sense recursos i mentre se les preparava per a la seva
inserció o reinserció social i laboral. El programa es va actualitzar a l’any 1995 amb
el Decret 228/1995, de 25 de juliol.
Posteriorment, l’any 1997 es va donar rang de Llei al Programa, després de les
reformes contingudes a la Llei 10/1997 de regulació de la Renda Mínima d’Inserció
Atès les darreres modificacions Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i
financeres, i la més Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives; la RMI inicial ha perdut el seu objecte i la seva finalitat, i ha deixat de
ser un dret de les persones en situació de pobresa i s’ha condicionat la prestació
econòmica a que el Govern tingui disponibilitat pressupostària, entre altres
modificacions.
Atès els reiterats informes del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (18
agost 2012, entre d’altres), que consideren preocupant l’impacte social que tenen les
restriccions d’accés a la RMI, ja que l’estalvi de 53 milions d’euros, es veurà superat
pels costos socials materialitzats en sofriment directe de les persones afectades,
sobresaturació de les entitats e institucions que presenten atenció social, i l’increment
de les desigualtats a la nostra societat.
Atès que diversos col·lectius i sindicats dels treballadors dels Serveis Socials, món
local i entitats socials reiteren l’error de distingir la pobresa o exclusió per motius
laborals o socials, provocant a la pràctica que es rebutgin la majoria de sol·licituds; a
part de l’enduriment d’altre requisit econòmic (com que la unitat convivencial no pugui
superar l’import de la prestació durant l’any a la sol·licitud, 423€/persona o 645€/per
una família).
Atès el sobreesforç dels serveis municipals i entitats del tercer sector, per
l’endarreriment de tràmits depenents de la Generalitat, que es concreten en: una mitja
de 7-12 mesos per resoldre sol·licituds (recordem son ajudes d’urgència per pagar
factures, de lloguer, aigua, llum,etc.); la denegació de les ajudes pel motiu de la
pobresa; o una vegada acceptada, l’endarreriment sistèmic i sistemàtic
del
cobrament de les ajudes.
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Per aquests motius el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra
Unida i Alternativa proposa l’adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 16 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del representant de PxC, Sr. Sánchez;
amb 4 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas
i Cañizares; i amb 3 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
PRIMER.- Sol·licitar al Parlament de Catalunya la reforma urgent de la Renda
Mínima d’Inserció (RMI) per tal que totes les persones aturades que avui estan
sense prestació ni recursos puguin accedir a un itinerari d’inserció sociolaboral i a
la prestació de la RMI. La reforma ha de garantir que aquesta prestació torni a ser
un dret subjectiu no condicionat a disponibilitat pressupostària.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 19 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez;dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i del representant de PxC, Sr. Sánchez; i amb 4 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Celebrem l’admissió a tràmit per part de la Mesa del Parlament de la
ILP sobre la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) per tal de possibilitar la
recollida de signatures i un posterior debat i presa en consideració en el Ple del
Parlament.

c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 19 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez;dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i del representant de PxC, Sr. Sánchez; i amb 4 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
TERCER. Donar el suport institucional necessari així com facilitar la difusió del
procés de recollida de signatures de la ILP sobre la Renda Garantida de
Ciutadania.
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d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 19 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez;dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i del representant de PxC, Sr. Sánchez; i amb 4 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
QUART.- Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, el Govern de la Generalitat, a la Comissió Promotora de la ILP, al
Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya i a les entitats socials del municipi.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit és la
majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

PLATAFORMA PER CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal Plataforma per
Catalunya, números 30 i 31, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, portem al Ple de l’Ajuntament dues mocions realment de caire clarament
municipal i on l’Ajuntament pot actuar directament a les dues. La primera moció és
una moció per a la instal·lació de fonts públiques que evitin actes incívics i generin
estalvi en el consum d’aigua.
Bé, tenim una ordenança de civisme i convivència bastant clara, que clarament
especifica les condicions d’ús dels béns públics, on prohibeix banyar-se, rentar-se o
pescar a les fonts, estanys o altres espais aquàtics no autoritzats i expressament en
el
punt 2.16 de l’article 60, prohibeix recollir una quantitat excessiva d’aigua dels espais
aquàtics per dirigir-la a un ús privat, sempre que no estigui justificat per un tall de
subministrament o similar.
Podem comprovar que en algunes zones de la ciutat els comportaments insalubres
que es registren, tals com netejar i donar de beure els gossos, netejar-se els peus o
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omplir garrafes per a consum propi a les fonts públiques, es donen d’una manera
bastant continuada i veiem en zones on especialment s’està donant el problema, on
els veïns ens ho diuen, últimament és a la zona de Can Buxeres, també ens han fet
arribar les queixes veïns de l’avinguda del Carrilet i crec sincerament que en això
l’Ajuntament hauria d’actuar.
Hauria d’actuar, ja que les administracions públiques estan per impulsar mesures que
vagin precisament encaminades a la prevenció d’aquest tipus d’actes. D’una manera
es fomenta el respecte a les normes de convivència i de l’altre també es reduiria la
imposició de sancions.
No hem d’oblidar, a més a més, que el consum d‘aigua repercuteix també en un
estalvi econòmic i més avui en dia és molt important, i la delicada situació econòmica
exigeix explorar vies d’estalvi i d’ingressos que no repercuteixin en l’economia dels
veïns i aquesta seria una gran manera.
Per això, el Grup Polític de Plataforma per Catalunya el que proposem és instal·lar, a
mesura que s’hagin d’anar renovant les fonts públiques i prioritzant aquells brolladors
ubicats a zones on es registrin problemes d’ús indegut o incivisme, un nou model de
fonts, que ja s’ha instal·lat a d’altres indrets, bé, són unes fonts disponibles al mercat
que està format per una estructura sostinguda per un peu de ferro, amb una aixeta
cromada ubicada a sobre d’una safata d’acer, que llança el raig de manera
ascendent, amb la qual cosa el que s’evita és que la gent pugui omplir garrafes.
L’altre moció que portem aquí també, es una moción relacionada con la ordenanza
municipal de civismo y convivencia que, en uno de los apartados nos dice
literalmente: “En particular en la vía pública se prohíben los actos siguientes: recoger
o aprovechar los desperdicios de cualquier tipo y los residuos sólidos urbanos que se
hayan depositados en la vía pública, tanto dentro del contenedor, como en sus
alrededores, sin la autorización municipal.” En otro punto dice: “Seleccionar y
clasificar cualquier material residual depositado en la vía pública, tanto dentro del
contenedor, como en sus alrededores, sin autorización municipal.”
Vemos también que diariamente se incumple esta ordenanza centenares de veces en
nuestra ciudad, principalmente por “proveedores de chatarrerías”, cuyo número se ha
multiplicado por cinco desde que comenzó la crisis, según un último estudio. Visto
como prolifera esta actividad, está empezando a dar la sensación en los vecinos que
el Ayuntamiento de nuestra ciudad no quiere o no puede hacer cumplir estas
ordenanzas municipales.
Y además estoy convencido que todos los concejales de aquí o la mayoría, hemos
recibido múltiples quejas de vecinos, alertando de esta actividad y de las numerosas
molestias que ocasionan, ruidos, olores, suciedad, hecho que lo único que está
haciendo es aumentar la imagen negativa que tienen los vecinos de esta ciudad,
dado que aumenta la sensación de suciedad en las calles. También, al menos
nosotros, hemos recibido quejas de los profesionales que gestionan la recogida de
residuos, dado que esto está multiplicando y dificultando su trabajo, ya que al haber
residuos fuera de los contenedores, bueno, pues obviamente genera más trabajo.
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Lamentablemente, es cierto, hay que decir que la crisis, por otro lado, ha llevado a
que algunos de nuestros vecinos se vean obligados a buscar comida en las basuras,
algo que además de ser indignante, puede ser peligroso para la salud del que los
consume. Realmente dice mucho de nuestro fracaso como sociedad, que nuestros
vecinos tengan la necesidad de hurgar en las basuras para poder alimentarse,
máxime cuando las propias instituciones encargadas de representar a estos
ciudadanos, gastan dinero en cosas mucho menos necesarias o cuando se están
desperdiciando toneladas de comida aptas para el consumo. Ciudades como la de
Gerona, ya han creado un protocolo con los negocios de alimentación, para guardar
en contenedores bajo llave, la comida en mal estado que lanzan estos
establecimientos.
Por todo esto, Plataforma per Catalunya lo único que pide es que se estudien
fórmulas para evitar que la gente saque basura de los contenedores, una vez dentro,
para ello, como seguramente ustedes sabrán, ya existen fórmulas como pueden ser
las del Ayuntamiento de Gerona o la implantación de contenedores del estilo de la
ropa, donde el material se puede meter, pero es muy complicado sacar. También,
obviamente, bueno, cualquier otro tipo de mecanismo que se pueda estudiar, pues lo
encontraríamos beneficioso. Por eso, pedimos, simplemente, que se estudien estos
tipos de mecanismos. Gracias.

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

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Votarem en contra de les dues mocions de Plataforma per
Catalunya, evidentment perquè sempre votem en contra de les seves mocions i, en
aquest cas, perquè entenem que darrera de les suposades raons de sostenibilitat,
d’estalvi d’aigua, de civisme, vostès el que volen impedir o dificultar, és que famílies
sense recursos omplin aigua de les fonts públiques. A vostès no els hi molesta
l’incivisme, el malbaratament de l’aigua, sinó que el que els hi molesta és la pobresa i
més ben dit, els pobres, i més si la pateixen famílies d’origen estranger.
Per tant, a nosaltres ens preocupa l’incivisme, evidentment, però també ens preocupa
la pobresa i, lluny de posar-li traves per omplir aigua, el que fem és treballar des del
govern. I d’això sap molt la Sra. Dolors Fernández, tot el treball que ella està
impulsant des de la regidoria de Benestar i Família, doncs impulsant el treball del
banc dels aliments, que per cert ja té un bon funcionament a la ciutat i em consta que
s’està fent una molt bona feina. I no només això, sinó que estem treballant per
triplicar l’aportació municipal a les beques de menjador o pagar els serveis bàsics a
famílies en risc.
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Per tant, votarem en contra, perquè la seva moció, emmascarada amb raons de
sostenibilitat o de civisme, el que realment el que vol és posar traves a les famílies
sense recursos de la nostra ciutat. Per tant, votarem en contra i, en aquest sentit,
doncs entenem que les seves mocions són mocions que emmascaren unes altres
raons, que no les que expliciten.

Essent les 22 hores entra a la sessió el Sr. Alberto Sánchez López, regidor del grup
municipal de Plataforma per Catalunya.

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

SR. MONRÓS
Sí, des de Convergència i Unió, respecte de la implantació de mecanismes de
seguretat en els contenidors de basures, votarem a favor, tot i que estic d’acord amb
el que el company d’Iniciativa deia que a vegades llegint les dues mocions, tot i que
entenc que són positives, teòricament, per a la ciutat, algunes persegueixen alguns
fins foscos.
En el tema dels contenidors votarem a favor, perquè entenem que... i per això també
abans presentàvem una moció pel tema de la recollida de roba, jo em trobo davant de
casa meva que tinc cinc o sis contenidors i molta gent gran tira la roba directament
als contenidors, que la gent sí pot accedir a treure-la i no en els contenidors de roba
que porten un mecanisme de seguretat. També és cert que ja han passat actes en
d’altres ciutats, que alguna persona s’ha quedat atrapada dintre dels contenidors,
quan s’hi posen dintre, jo davant de casa meva ho veig, vull dir, vénen, posen una
palanca, un ferro, s’hi posen i realment hi ha un risc elevat que això passi i el risc és
cada vegada més elevat, perquè hi ha més gent que ho fa.
Quant a l’incivisme que genera tot això, jo sempre he pensat que l’incivisme es
combat d’una altra manera i l’Ajuntament té els mecanismes a la seva disposició per
fer tot això. Des de més vigilància, des de més recollida, i que segurament en alguns
punts de la ciutat ho fan i en d’altres no ho fan tant i el tema és complicat. Però jo
penso que una de les solucions seria posar mecanismes en aquests contenidors,
alguna cosa que generés una situació en benefici de tots.
Respecte de la moció de l’estalvi d’aigua, escolti’m, miri, jo... tornem al mateix, al
tema de l’incivisme, vull dir, si la guàrdia urbana en el moment que vigilés més,
patrullés més, podríem dir moltes coses, però vostè no té nens petits i quan un nen
petit vol aigua i va amb una ampolleta, vol anar a omplir-la d’aigua a la font. I què
fem? ¿tanquem totes les fonts del món, perquè la gent no es renti els peus o vagin a
buscar garrafes d’aigua o tot això? Les fonts han existit tota la vida i ha parlat d’una
de l’avinguda del Carrilet, m’imagino que deu ser la que hi ha a la plaça Verge de
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Montserrat, a la qual fa 40 anys que hi visc i jo he vist tota la meva vida gent anant a
buscar aigua i no ha passat absolutament res.
L’incivisme es produeix quan hi ha gent incívica i, en tot cas, se soluciona amb
mecanismes que l’Ajuntament té al seu abast i que segurament..., però com que avui
no toquen, podríem reprendre-li que no ho fa prou bé, però no és el cas, vull dir,
estem parlant de què fem, tanquem les fonts, les canviem totes, ho posem tot nou,
combatem l’incivisme. I, torno a repetir, en aquesta ciutat hi ha molts nens petits,
molts nens petits, que quan arriba l’estiu i tenen set, van amb una ampolleta d’aigua i
què fem, tanquem totes les fonts i els enviem... a veure si per arreglar una cosa,
empitjorem una altra. Combatem l’incivisme a tots els nivells, a nivell d’això, a nivell
de gossos perillosos, a nivell de no sé què, a nivell de no sé quants, a tots els nivells i
llavors, vull dir, entendré el seu posicionament.
Per tant, a la primera votem que sí i a la segona votem que no.

Essent les 22.05 hores entra a la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor del
grup municipal del Partit Popular.

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

SR. DEL RÍO
A favor de las dos.

SRA. ALCALDESSA
Per part del grup socialista.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa, per posicionar-nos a les dues mocions. Votarem en contra
de les dues mocions i, molt breument, respecte del tema dels contenidors de basura
que es planteja, per a la gent que rebusca allà pel tema dels aliments, que sàpiguen
que nosaltres ja fa molt de temps que amb les principals botigues, les botigues més
grans, supermercats i superfícies alimentàries, ja vam arribar a un acord fa molt de
temps, en el qual ells no aboquen els seus residus alimentaris en aquests
contenidors, entre d’altres, per evitar que es puguin produir aquests fets i evitar que la
caducitat dels aliments que poguessin llençar, pogués generar algun problema de
salut. Per tant, aquests, diguéssim, abocadors, els més grans abocadors que serien
els supermercats i les grans superfícies alimentàries, ja fa molt de temps que seguint
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l’acord al qual vam arribar amb tots ells, ja no aboquen els seus residus en els
contenidors.
I, a més a més, el fet d’establir acords entre aquests establiments i l’Ajuntament o
entitats, també és una cosa que ve de lluny, que està establert, el que passa és que
hem de tenir molt clar que fonamentalment els aliments de fresc, això és pràcticament
impossible, impossible en el sentit que, és igual, la marca comercial, triïn vostès la
que vulguin, si avui tenen 5.000 iogurts que caduquen demà o demà passat, és
impossible que sense trencar la cadena de fred, les entitats que fan la distribució dels
aliments, ho puguin fer d’una manera eficient en 24 hores. Per tant, tot el que és fresc
i que, per tant, la cadena de fred no es pot trencar i que necessita d’una distribució
pràcticament immediata o amb un termini inferior a 24 hores, és pràcticament
impossible i per això no es pot fer des d’aquest tipus d’associacions.
Respecte pel que fa al tema de les fonts públiques, com he dit també votarem en
contra, votarem en contra, perquè pensem que si hi ha un problema d’incivisme, allò
on hi hagi, doncs intentarem solucionar-ho, però crec que també el govern i, en
aquest cas, el govern municipal, ha de tenir capacitat d’adaptació al moment, i crec
que el moment és el que és, segur que avui hi ha més gent que omple la garrafa a les
fonts, que fa cinc anys o que fa vuit anys, segur, però no tinc tan clar que avui
haguem de perseguir-ho molt més, perquè segurament algú que va amb una garrafa
d’aigua a buscar-la a la font, és per un motiu de necessitat.
Si es fa un mal ús de les fonts, si es fa un ús incívic, de les fonts o de qualsevol altre
element, clar, hi ha veïns que ens diuen, escolta, treu els bancs perquè per la nit
venen joves i es posen a cantar ¿què fem? traiem tots els bancs de la ciutat? Actuem
amb les actituds incíviques, en allò que realment es fa un mal ús del mobiliari o de
l’espai públic, però no condicionem la vida de la ciutat, pel fet que uns incívics
trenquin l’harmonia o trenquin la convivència a la ciutat. Per tant, jo crec que no seria
tan abordable des d’aquest punt de vista, com de fer, en la mesura del possible,
complir allò que realment generi distorsió.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Hi ha alguna intervenció més? Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, Sr. Belver, nosaltres no hem dit de treure les fonts, no hem dit de treure les fonts i
la moció està ben clara i, bé, més que res per vostè, Sr. Monrós, o sigui, una altra
vegada, però, vostès, potser no han entès la moció o no l’han volgut entendre, ningú
diu de treure les fonts i que un nen no pugui agafar aigua d’una font, això no ho diu la
moció. Amb les fonts el que nosaltres proposem, el que no es poden, certament, és
reomplir garrafes, perquè hi ha grups organitzats de gent que van a reomplir garrafes
i mentre reomplen garrafes, allà s’està creant un mal ambient i ho diuen els veïns del
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barri, no digui que volem treure les fonts, perquè no és cert, potser no ho ha entès bé
en aquest cas, però no era així.

Parla vostè també de fins foscos de la moció, no sé, o sigui, no té cap fi, si l’argument
que estan donant vostès, com el grup d’Iniciativa, tota l’estona és, “no, porque detrás
de esto hay un fondo oscuro”, és molt trist i estan caient en l’argument que cauen els
sectaris d’Iniciativa, és “los fines oscuros” i no sé què. Miri, jo quan vostès han portat
la moció de la recollida de roba, no els hi he dit que tenen “fines oscuros”, què “fin
oscuro”, perquè el nostre grup polític parla clarament i obertament del tema de la
immigració? i el seu grup polític parla de nacionalisme obertament i no totes les
mocions que porten tenen un transfons nacionalista, doncs no totes les mocions que
nosaltres portem tenen un transfons de la immigració i, en aquest cas, no ho era.
Però bé, lamentem, lamentem en aquest cas que el seu grup hagi caigut en el tema
dels fins foscos.

Al portaveu, en aquest cas, d’Iniciativa, òbviament sempre estan amb les mateixes
tonteries dels “fines oscuros” i no sé què, sempre estan amb el mateix, realment és
bastant cansí i jo entenc que no puguin veure, o sigui, que puguin no estar d’acord
amb un argument, però bé, realment hi ha unes ordenances municipals i vostès són
grup de govern, o sigui, si no estan d’acord amb les ordenances municipals, proposin
canviar-les, nosaltres els que estem demanant, precisament, és que s’apliquin
aquestes ordenances municipals i un tipus de mecanisme per fer-les complir i ajudar
a la ciutadania.
Realment a vostès sí que no els importa, en cap cas, ni l’incivisme a la ciutat, perquè
mai han parlat d’incivisme, ni es preocupen, ni la pobresa, realment a nosaltres sí que
ens preocupa molt més que a vostès, a vostès sí que no els hi preocupa, fan el
discurs típic, demagògic i, bé, aquí es queden, perquè després la realitat és que no
fan res, perquè vostès són equip de govern, o sigui, no pot ser que juguin a ser
sempre l’oposició, perquè vostès, en aquest cas, són govern.
I miri, realment si mira el perfil de la gent que tenim nosaltres i dels barris d’on vénen,
realment és gent precisament de la classe més baixa, de la classe treballadora que hi
ha aquí i segurament a moltes ciutats canvia bastant amb el perfil d’on vostès treuen
la gent. Per tant, no li accepto, en cap cas, que em digui que no ens interessa la
pobresa, ens pot atacar per d’altres temes, i faci el seu plantejament polític, que és
molt lliure d’això, però en cap cas li accepto que no ens interessa la pobresa, perquè
vostè no sap res de la situació personal o no personal de la gent, en aquest cas, del
meu partit, o sigui, no li accepto mai que torni a dir això.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció? Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
En tot cas, el portaveu de Plataforma sempre ha d’acabar el Ple amb algun insult cap
a nosaltres, avui ens ha dit sectaris i que no fem res, etc. I li diria que, fen un repàs de
les tres últimes mocions que han presentat vostès, en una pretenien que la ciutadania
denunciés per SMS actes incívics, a la segona que es tanquin els contenidors i a la
tercera que es canviïn les fonts perquè la gent no ompli d’aigua les garrafes. Jo li diria
que, a veure, poca feina, ho dic, perquè han presentat tres mocions en tres mesos,
ho dic perquè vostè cobra el mateix sou que cobrem tant el meu company Alfons
Salmerón, com jo mateix, essent regidors de govern, i en canvi nosaltres ens
dediquem a, entre d’altres coses, a una acció de govern, a atendre 100 centres
educatius i 40.000 alumnes, i el regidor del barri de Centre, Sanfeliu i Sant Josep, a
atendre 60.000 veïns i veïnes.
Per tant, en tot cas, bé, si li posa insultar-nos en cada Ple, doncs no passa res, ja
tenim les esquenes amples, però el que no pot dir és que no fem res, ho dic perquè
evidentment el seu balanç és tres mocions en tres Plens, el nostre balanç, malgrat
ser grup de govern i tenir altíssimes responsabilitats en aquest govern, doncs a més a
més, en tres mesos, hem presentat nou mocions, que totes elles anaven,
evidentment, destinades a millorar la qualitat de vida de la nostra ciutat, per tant, en
tot cas, bé, allò de sectari, ja ni li demano que ho retiri, en tot cas, vostè ja veurà la
seva oportunitat, però el que sí que li dic és que treballin una mica més per a la ciutat,
que tres mocions en tres mesos, doncs és un pobre balanç.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, òbviament el portaveu d’Iniciativa té un concepte de treballar per a la ciutat,
bastant diferent al nostre, o sigui, si portar una moció a un Ple o portar nou mocions,
és treballar, nosaltres no ho considerem així. Treballar, que vostès ho facin en l’equip
de govern, em sembla molt bé, jo no estic en absolut d’acord en què vostè ni tan sols
treballi la meitat del que hauria de treballar, però portar mocions que vostè diu que
afecten a la vida de ciutat, com la guerra d’Irak, pues apaga y vámonos, o sigui, la
guerra d’Irak ens afecta molt. Vostès normalment el que porten són mocions
prefabricades d’altres llocs i nosaltres intentem tractar temes municipals i normalment
ens trobem grups que estaran d’acord o no, i aborden el tema municipal des de la
seva perspectiva, vostès com són incapaços de tractar el tema municipal, sempre
recorren al mateix tema.
Allò dels sous ja m’ho ha dit tres vegades o quatre o cinc, miri, al menys nosaltres el
que vam fer és proposar baixar sous i vostès, com a bona casta que són els dos, van
estar en contra, per tant, allò dels sous poc argument té. I aquí ho deixem, perquè si
no és veritat que encara ens calentaríem més, ja que mai té cap argument
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mínimament raonable per atacar i com són arguments infantils, sempre acaba amb el
mateix, arguments foscos i no sé què, doncs bé, comenci a treballar, miri’s una mica
més les mocions nostres i al menys tingui una mica més d’arguments i guanyi’s
també el sou.

SRA. ALCALDESSA
Hem acabat l’apartat i ara passaríem a participació ciutadana, queda la número 33,
Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 30 i 31; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 30.- PARA LA IMPLANTACIÓN DE MECANISMOS DE SEGURIDAD EN
LOS CONTENEDORES DE BASURAS. Ha estat rebutjada amb 15 vots en contra
dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández,
García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 8 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez i Esplugas; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez;
assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 31.- PER LA INSTAL·LACIÓ DE FONTS PÚBLIQUES QUE EVITEN
ACTES INCÍVICS I GENEREN ESTALVI EN EL CONSUM D’AIGUA. Ha estat
rebutjada amb 18 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 5 vots a favor
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez i Esplugas; i del representant
de PxC, Sr. Ordóñez; assistents presents en el moment de la votació.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DICTAMEN 32.PETICIÓ DE PARAULA DE L’AGRUPACIÓ VEÏNAL 5
CARRERS DE SANTA EULÀLIA, PER TRACTAR SOBRE LA PROBLEMÀTICA
ECONÓMICA PER AMPLIACIÓ DE MÒDULS I PREINSCRIPCIONS A L’ESCOLA
PÚBLICA PACO CANDEL.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’Agrupació Veïnal 5 Carrers de
Santa Eulàlia, per tractar sobre la problemàtica econòmica per ampliació de mòduls i
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preinscripcions a l’escola pública Paco Candel, les intervencions s’han produït en el
punt número 19 de l’Ordre del Dia relatiu a la moció presentada pels grups del Partit
dels Socialistes de Catalunya i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa instant a la creació d’un nou grup de P3 a l’escola Frederic Mistral i a la
instal·lació d’un nou mòdul a l’escola Paco Candel.

DICTAMEN 33.PETICIÓ DE PARAULA DE LA FEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE L’HOSPITALET, PER TRACTAR SOBRE LA
POSSIBILITAT DE MODIFICACIÓ DE LES LÍNEES D’AUTOBUSOS URBANS
CREANT UNA PARADA A PROP DE L’HOSPITAL DE BELLVITGE.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per la Federació d’Associacions de Veïns
de l'Hospitalet, per tractar sobre la possibilitat de modificació de les línees
d’autobusos urbans, creant una parada a prop de l’Hospital de Bellvitge, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, havia demanat la paraula el Sr. Manuel de los Riscos, no sé si com s’ha deixat
sobre la mesa... Sr. Mansergas

SR. MANSERGAS
Bueno, vamos a ver, Sr. del Río, ahora somos más miembros de la Federación y se
ha tenido que ir el Presidente, porque claro, tiene también cosas familiares, estamos
representados, no, no, pero es que estabas diciendo que la Federación no estaba…

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. Mansergas...

SR. MANSERGAS
Vale, no me enrollo más, venga, lo que quiero decir es que también ponemos la
moción en la mesa, toda vez que hasta el día 4 que habrá la reunión de los distintos
ayuntamientos afectados por el problema que trae aquí esta moción, pues
esperaremos a ver a qué conclusiones llegan estos ayuntamientos y pediremos la
palabra o ya veremos ¿de acuerdo? Gracias.
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SRA. ALCALDESSA
De acuerdo, muy bien, pues gracias. Ara sí, abans de passar al punt de Precs i
Preguntes, hi havia una moció presentada per Convergència i Unió d’urgència, si vol
llegir el títol Sra. Secretària.
DICTAMEN 34.PETICIÓ DE PARAULA DE L’AMPA DEL CEIP
FREDERIC MISTRAL, PER TRACTAR SOBRE LA SUPRESSIÓ D’UNA LÍNIA A
L’ESCOLA FREDERIC MISTRAL.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’Agrupació Veïnal 5 Carrers de
Santa Eulàlia, per tractar sobre la problemàtica econòmica per ampliació de mòduls i
preinscripcions a l’escola pública Paco Candel, les intervencions s’han produït en el
punt número 19 de l’Ordre del Dia relatiu a la moció presentada pels grups del Partit
dels Socialistes de Catalunya i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa instant a la creació d’un nou grup de P3 a l’escola Frederic Mistral i a la
instal·lació d’un nou mòdul a l’escola Paco Candel.

MOCIONS URGÈNCIA DELS GRUPS POLÍTICS

Prèvia declaració d'urgència acordada amb 20 vots positius dels
regidors presents membres dels grups municipals del PSC-PM, CiU, ICV-EUiA i PxC i
amb 4 vots negatius dels regidors presents membres del grup municipal del PP, de
conformitat amb l'article 45.6 del Reglament Orgànic del Ple, i, per tant, amb el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de
conformitat amb el que disposa l'article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i
prèvia justificació de la urgència per la Sra. Alcaldessa-Presidenta, se sotmet a debat
el punt següent.
En relació amb la moció que s'ha presentat d'urgència, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Abans de passar al posicionament dels grups i que la presenti el grup de
Convergència i Unió, hauríem de votar la urgència. ¿Hi ha algun inconvenient per
votar la urgència?

SR. DEL RÍO
Sí, el grupo municipal del Partido Popular vota en contra.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, la resta de grups votaríem a favor i demanaria a la Sra. Borràs que fes la
presentació de la moció, en els termes que hem acordat a la Junta de Portaveus.

SRA. BORRÀS
Sí, gracies Sra. Alcaldessa. Molt breument, perquè jo crec que tots els que estem
aquí sabem dels fets que parlem i és d’uns fets, com a mínim en podríem dir,
desgraciats, que la delegada del govern espanyol, en un acte de la guàrdia civil, va
condecorar, va donar un mèrit, podríem dir, al que era la Hermandad de
Combatientes de la División Azul. A ningú se li escapa que la División Azul va ser
precisament aquella divisió espanyola de voluntaris, que va lluitar al costat de les
tropes hitlerianes al front soviètic, des de l’octubre del 41 a l’octubre del 43.
En qualsevol país democràtic, poder enaltir o poder d’alguna manera, doncs donar
mèrits al que va representar això, no seria només un error garrafal en qualsevol
carrera política, sinó que troncaria en sec aquesta mateixa. Hi ha fets que no són
tolerables, com és la banalització del nazisme i aquells que el van secundar, i una
persona d’arrel democràtica no pot condecorar de cap de les maneres, a alguns dels
que van recolzar el que va ser el nazisme, que el nazisme, doncs lògicament va
representar un holocaust tremend i una barbàrie impressionant, i això en el conjunt
d’Europa, doncs en qualsevol cas podria ser tractat d’enaltir aquesta idea.
I, per tant, en aquest sentit, nosaltres creiem que seria convenient que hi hagués la
dimissió i si no la destitució immediata de la delegada del govern espanyol a
Catalunya, perquè aquest és un tema que des d’una autoritat en el nostre país, no el
podem tolerar. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
En contra.

SRA. ALCALDESSA
Per part d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
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SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Miren, los actos a los que se refiere la moción, se produjeron el 11 de mayo con
motivo de la conmemoración de la creación de la guardia civil hace 169 años. Se
celebraron dos tipos de actos, el de la conmemoración como tal, de la fundación de la
guardia civil y luego otro a cargo de las entidades de ponencia de cultura y de
defensa y la Federación de Asociaciones Cívicas y Militares de Cataluña. Este es un
homenaje que se viene realizando de forma ininterrumpida en Cataluña desde el año
2003 y no por ello vamos a solicitar la dimisión de ninguno de los delegados del
gobierno que hubo o que ha habido hasta esa fecha. Tampoco nadie solicitó la
dimisión del Ministro de Defensa socialista, Sr. Bono, cuando el Día de la Hispanidad
en 2004, un exmiembro de la División Azul que lucho con los nazis, pues desfiló con
el resto de fuerzas armadas, no recuerdo que nadie le haya pedido la dimisión,
nosotros no la pedimos.

Estamos hablando de un acto en el que no había carácter político alguno, sino de
reconciliación histórica, en donde tanto había familiares de combatientes de la
División Azul, como familiares de combatientes del bando republicano y en donde se
repartieron unos diplomas, de forma aleatoria, a distintas entidades tanto militares,
como civiles, y pudiendo haberle tocado, por ejemplo, al Alcalde socialista de San
Andreu de la Barca, el darle el diploma al representante de la División Azul, y nadie le
pide que dimita por estar en ese acto, nosotros tampoco lo vamos a pedir. Y no cabe
decir que el Alcalde socialista de San Andreu de la Barca, hombre, no lo sabía, a mi
no me entraría por la cabeza que una persona pueda ir a un acto, a una reunión, sin
saber a lo que va.

Nosotros no vamos a pedir ni la dimisión de ese Alcalde socialista, por haber acudido
a ese acto, que le podía haber tocado a él dar ese diploma perfectamente, ni la
reprobación de ningún delegado del gobierno que ha habido en Cataluña desde
2003, ni tampoco vamos a reprochar la actitud o la acción del exministro socialista Sr.
Bono, por permitir que participaran miembros de la División Azul en los actos de
homenaje del 12 de octubre. Y porque no pedimos ni la reprobación, ni la dimisión, de
ninguno de ellos, pues hombre, tampoco vamos a apoyar la petición de dimisión o de
cese de la delegada actual del gobierno.
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SRA. ALCALDESSA
Per part del grup socialista.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres votarem favorablement a la moció i segurament
a l’entrega del diploma als de la División Azul, no li va tocar a l’Alcalde de San Andreu
de la Barca, sinó a la Sra. de Llanos, perquè segurament devia demanat ella que li
toqués.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, aprovada la moció per tant, passaríem al punt de Precs i Preguntes.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

MOCIÓ URGÈNCIA PER DEMANAR LA DIMISSIÓ O DESTITUCIÓ IMMEDIATA DE
LA DELEGADA DEL GOVERN ESPANYOL A CATALUNYA PER HAVER
HOMENATJAT MEMBRES DE LA “DIVISIÓN AZUL”.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 6 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez i Esplugas; 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 el passat 11 de maig la delegada del govern espanyol a Catalunya, María
de los Llanos de Luna, va participar en un acte de la Guàrdia Civil en què es va lliurar
un guardó a la “Hermandad de Cambatientes de la División Azul”.
ATÈS que la “Hermandad de Cambatientes de la División Azul” és una entitat de
veterans i nostàlgics de la “División Española de Voluntarios” que lluità al costat de
les tropes hitlerianes al front soviètic des de l’octubre del 1941 a l’octubre del 1943.
ATÈS que, a més, els representants d’aquesta entitat van assistir a l’acte vestits amb
l’uniforme de la Falange Tradicionalista de la JONS (camisa blava joseantoniana i
boina vermella carlista).
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ATÈS que el lliurament d’aquest guardó representa una greu manca de respecte i
manca de consideració vers les víctimes de l’holocaust i de la barbàrie nazi.
VIST que un estat democràtic no ha de tolerar, ni per acció ni per omissió,
actuacions o declaracions que enalteixen i, fins i tot, banalitzen el nazisme i molt
menys si aquestes vénen protagonitzades per representants governamentals.
PRIMER: Demanar la dimissió o la destitució immediata de la delegada del govern
espanyol a Catalunya, María de los Llanos de Luna, per haver homenatjat membres
de la “División Azul”.
SEGON: Demanar al govern de l’Estat una disculpa pública per la participació d’un
dels seus representants en un acte d’enaltiment del nazisme.

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 16278, de 3 d’abril de 2013, 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 veu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 16.278 i data 3 d’abril de 2013, que s’havia de contestar
en el Ple municipal del dia 30 d’abril de 2013, en relació amb els aparells per a
mesurar els camps electromagnètics instal·lats a la ciutat, i de la qual us vam
sol•licitar pròrroga, us comunico el següent:
L’Ajuntament de l’Hospitalet ha signat un conveni amb el CTTI pel qual aquest
cedeix els aparells per mesurar els camps electromagnètics sense cap cost per a
l’Ajuntament.
L’empresa que els ha instal·lat és: Wavecontrol
La ubicació dels equips fixos és la següent:
•
•
•
•
•
•
•
•

Casal d’Entitats de Santa Eulàlia
Mercat de Collblanc
Escola Bressol Municipal La Casa del Molí
Piscines Municipals
Edifici Municipal c/ Girona
Poliesportiu municipal Les Planes
Mercat del Torrent Gornal
Escola Busquets i Punset
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•
•
•

Edifici B Ajuntament
Subestació ENDESA Feixa Llarga”

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 19457, de 19 d’abril de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 19457 i de data19/04/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el Ple Ordinari
que es va celebrar el dia 30/04/2013 i de la que es va demanar ajornament en
relació a
”atendiendo que numerosas personas acuden cada domingo al mercado de los
pajaritos, en la avd. Torrente Gornal con jaulas de pàjaros, y que han llegado
quejas a este grupo acerca de “hostigamiento” de Guardia Urbana......”
Resposta:
Informar que en ningun momento se ha producido un hostigamiento por parte de
Guardia Urbana respecto a los ciudadanos que han acudido al mercado de los
Pajaritos.
Que la presència de la Guardia Urbana para solicitar a los propietarios de las
jaulas la retirada de estas, ha sobrevenido con motivo del requerimiento de la
fiscalia de Medio Ambiente i Urbanismo dirigido a l’Alcaldia i gestionado a traves
del Area de Serveis a les Persones (Sanidad), con respecto al informe emitido por
los agentes rurales del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca ,
alimentació i Medi Natural ante la situación denigrante de estos animales
(pajaros fringilidos), observada en inspeccion realizada en fecha 27 marzo de
2011 en misma Plaza de los Pajaritos y entorno.
Desde dicha fecha se solicita a este Ayuntamiento que tome las medidas
oportunas para evitar i erradicar esta actividad.
Ben atentament,”

•

En relació amb la pregunta formulada pel grup municipal del Partit Popular en el
Ple de 30 d’abril de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuades pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, i pel Regidor Delegat d’Esports i Joventut, Sr.
Cristian Alcázar Esteban, que literalment diuen:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’alcaldia amb numero
788 de data 03/05/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el proper Ple Ordinari que
es celebrarà el dia 28/05/2013, en relació a” en relacion a la Cursa SPORT Ciutat
de l’Hospitalet celebrada el pasado sábado 27 a partir de las 21 horas y a las
quejas que nos han llegado respecto..... .”
Resposta:
El Servei de Guardia Urbana de l’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme es la
que va autoritzar el circuit, a més del moment exacte de la sortida.
L’impacte de participació d’aquesta cursa va ser de aprox. 24000 persones. Val a
dir que aquest any el disseny del circuit va permetre obrir al trànsit els carrers una
vegada passava la cua de la cursa i cal comentar que la Guàrdia Urbana va
realitzar un servei excel·lent respecte a la previsió i coordinació.
El col•lapse mencionat es va donar amb motiu de dos accidents de tràfic que van
succeir als carrils centrals de la mateixa Gran Via i que eren totalment al·lens als
desenvolupament de l’esmentada cursa.
Ben atentament,”
“Respecte a la pregunta presentada durant el passat ple de 30 d’abril, i segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin
contestades en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 28 de maig de 2013, us
informo del següent:
La Guàrdia Urbana és la que va autoritzar el circuit, a més del moment exacte de
la sortida. Val a dir que aquest any el disseny del circuit ha permès obrir al trànsit
els carrers una vegada passava la cua de la cursa. L’impacte de la cursa és
proper a les 24.000 persones; val a dir que la previsió i gestió de la guàrdia
urbana va ser excel·lent, i els problemes a la Gran Via van ser originats per dos
accidents de trànsit ocorreguts als carrils centrals de la citada via.
Resto a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 19487, de 22 d’abril de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Promoció Econòmica, Sr. José M. García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 19487 i data 22 d’abril de 2013, que s’havia de
contestar en el Ple Municipal del dia 30 d’abril de 2013, en relació a la Primavera
de Tapes 2013, i de la qual us vaig sol·licitar prorroga, l’informo:
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Que a fulletó informatiu bars tapa-tapa, hi havia de constar el nom de
l’establiment, l’adreça, el nom de la tapa i l’horari de servei d’aquesta,
malauradament, en el fullet de difusió inicial es van incloure per error les dades
del telèfon i l’adreça electrònica de alguns participants.
Advertida la inclusió d’aquestes dades en el fullet, aquesta àrea va actuar amb
rapidesa i, el mateix dia, 12 d’abril de 2013, es va aturar el servei de difusió del
fullet, fins a la correcció corresponent. Així mateix, ens vàrem excusar
immediatament mitjançant correu electrònic.
Que per tal de que existeixi responsabilitat ha d’haver, en primer lloc, exigència
de responsabilitat administrativa per part d’un particular interessat i, fins ara no
consta cap sol·licitud, el que em rebut, és un correu electrònic d’un dels titulars
dels establiments, comunicant-nos que no consideren vulnerats els seus drets de
privacitat, i que tenen la seguretat de que ningú ha vist vulnerada la seva intimitat,
al contrari, manifesten que l’Ajuntament els ha ajudat en tot moment, fent-se
càrrec de la publicitat, promocionant així l’oferta comercial de la nostra ciutat.
Si posteriorment arriben a existir reclamacions, caldrà complir amb els
procediments de responsabilitat administrativa, continguts a la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú.
En conclusió, el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Ocupació estima que
les preguntes formulades per CiU no reflecteixen la transcendència comercial i la
cohesió social que a la nostra ciutat ha tingut aquesta iniciativa de promoció del
comerç de la ciutat.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 19599, de 22 d’abril de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 19.599 i data 22 d’abril de 2013 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 30 d’abril de 2013, en relació
a prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament de quotes
d’amortització hipotecària, i de la que havíem demanat pròrroga, dir-vos que:
Les prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament de quotes
d’amortització hipotecària amb la intenció d’evitar la pèrdua de l’habitatge com a
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conseqüència d’un procés de desnonament, són de competència
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

del

Respecte als expedients de L’Hospitalet indicar-vos que l’any 2011 es van iniciar
54 i l’any 2012, 53.
Les dades dels expedients resolts negativament són les següents: any 2011, 33 i
any 2012, 52.
En relació als expedientes resolts positivament, l’any 2011 han estat 17 (amb un
import de 31.104,88 €.) i l’any 2012, 15 (per un import de 22.012,74 €).
Cal tenir en compte que la persona sol·licitant ha de reunir les condicions i
requisits establerts i que les sol·licituds no es resolen dins de l’any natural.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 19601, de 22 d’abril de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 19.601 i data 22 d’abril de 2013 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 30 d’abril de 2013, en relació
a prestacions econòmiques d’urgència especial per atendre els pagament de
deutes de lloguer, i de la que havíem demanat pròrroga, dir-vos que:
Les prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament de deutes de
lloguer per a persones que corren risc de pèrdua de l’habitatge com a
conseqüència d’un procés de desnonament, són de competència del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Respecte als expedients de L’Hospitalet indicar-vos que l’any 2011 es van iniciar
209 i l’any 2012, 268.
Les dades dels expedients resolts negativament són les següents: any 2011, 118
i any 2012, 109.
En relació als expedientes resolts positivament, l’any 2011 han estat 121 (amb un
import de 234.516,92€.) i l’any 2012, 131 (per un import de 258.814,02 €).
Cal tenir en compte que la persona sol•licitant ha de reunir les condicions i
requisits establerts i que les sol•licituds no es resolen dins de l’any natural.
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Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 19602, de 22 d’abril de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 19.602 i data 22 d’abril de 2013 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 30 d’abril de 2013, en relació
a prestacions econòmiques d’urgència especial pel pagament de lloguer, i de la
que havíem demanat pròrroga, dir-vos que:
Les prestacions econòmiques d’urgència especial, per pagament del lloguer per
atendre persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de
desnonament, són competència del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya:
No es possible donar resposta a les preguntes formulades, ja que des de la
Generalitat de Catalunya s’ha iniciat el tràmit de sol•licitud el dia 4 de febrer de
2013.
Atentament,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, RGE número 17497, de 10 d’abril de 2013, 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 10 d’abril amb número d’entrada 17.497, en virtut de l’article 4 62.8 del ROM
(Reglament Orgànic Municipal) per a que sigui contestada al proper Ple del
dimarts 28 de maig, li reitero la resposta que li va fer en el seu dia la Tinenta
d’Alcalde Hisenda, Economia i Recursos Humans. Les funcions de l’Oficina 21
queden perfectament reflectides en el Decret 4452/2011 de 15 de juny de 2011
quan diu:
Atorgar delegació especial a favor del Regidor Sr. ALFONS SALMERON MUÑOZ
en relació a l’estudi de viabilitat d’un projecte que permeti desenvolupar el sector
anomenat Can Trabal fent compatible la preservació del patrimoni natural,
agrícola, paisatgístic i històric amb l’impuls de l’activitat econòmica lligada al valor
del territori i la nova economia; l’estudi dels possibles instruments encaminats a la
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millora de la implantació de les energies renovables i l’eficiència energètica a la
ciutat i qualsevol altre delegació relacionada amb el desenvolupament estratègic,
que l’alcaldia consideri oportú, facultats que s’exerciran sota la denominació
“OFICINA 21”.
La delegació expressa per l’Alcaldessa en la meva persona té total vigència i des
de l’Oficina s’està treballant en aquest sentit. L’Oficina no té cap dotació
pressupostària, llur que la seva missió es du a terme mitjançant la coordinació
dels recursos materials i humans existents a d’altres àrees de l’Ajuntament. A tal
efecte, hi té només una persona assignada, que realitza les funcions d’impuls dels
projectes i la coordinació dels recursos.”

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 26
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 3, 10, 14,
15, 16 i 21 de maig de 2013 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. 21710, de 3 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
Del díptic “Nous contenidors, nous vehicles. Un millor servei de neteja a L’Hospitalet”,
editat pel nostre ajuntament sol·licitem la següent informació:
-

Quina empresa ha produït i distribuït els 5000 exemplars a la nostra ciutat.
Quin mètode de contractació s’ha utilitzat.
Quins pressupostos s’han estudiat.”

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
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 21710 de data 3 de maig de 2013 i, segons el que disposa
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l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a “conèixer sobre el
díptic “Nous contenidors, nous vehicles. Un millor servei de neteja a LH, quina
empresa ha produït i distribuït els 5000 exemplars, quin mètode de contractació s’ha
utilitzat i quins pressupostos s’han estudiat”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat per la
senyora Begoña Baldó, Cap del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 3 de maig d’enguany,
pel regidor del grup municipal del PPC, senyor Senén Cañizares Martín, pel que fa a
la pregunta amb número de registre 0790, en què sol·licita informació addicional del
fullet “Nous contenidors, nous vehicles. Un millor servei de neteja a l'Hospitalet”.
L’empresa que ha produït els fullets és Gráficas San Sadurní, SLU i l’empresa que ha
realitzat la distribució és Dispublis, SL.
Gráficas San Sadurní és l’empresa adjudicatària del concurs públic de la contractació
del servei de fotomecànica i impressió del material gràfic i publicitari d’aquesta
administració, i Dispublis és l’empresa de missatgeria adjudicatària del contracte
menor del servei de distribució de les trameses dels actes institucionals i
comunicacionals d’aquest Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
I, perquè així consti i als efectes oportuns, signo aquest informe.”
2.- RGE núm. 21711, de 3 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
Del díptic “Agenda d’activitats de medi ambient i sostenibilitat, visites de
sensibilització mediambiental” edició 2012, editat pel nostre ajuntament sol·licitem la
següent informació:
-

Quina empresa ha fet els díptics.
Quina empresa ha fet el transport.
Quin mètode de contractació s’ha utilitzat.
Quins pressupostos s’han estudiat.”

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
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 21711 de data 3 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a “conèixer
informació sobre el díptic Agenda d’Activitats de medi ambient i sostenibilitat. Visites
de sensibilització ambiental edició 2012”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat per la
senyora Begoña Baldó, Cap del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 3 de maig d’enguany,
pel regidor del grup municipal del PPC, senyor Senén Cañizares Martín, pel que fa a
la pregunta amb número de registre 0791, en què sol·licita informació addicional del
fullet anomenat “Agenda d’activitats de Medi Ambient i sostenibilitat. Visites de
sensibilització mediambiental” edició 2012.
Des d’aquest Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes, s’informa que
l’empresa que ha realitzat la producció és Gráficas San Sadurní, SLU. És l’empresa
adjudicatària del concurs públic de la contractació del servei de fotomecànica i
impressió del material gràfic i publicitari d’aquesta administració.
I, perquè així consti i als efectes oportuns, signo aquest informe.”
3.- RGE núm. 21712, de 3 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
Del díptic “Protecció Civil informa”, editat pel nostre ajuntament sol·licitem la següent
informació:
-

Quina empresa ha fet els díptics.
Quin mètode de contractació s’ha utilitzat.
Quins pressupostos s’han estudiat.”

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
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d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 21712 de data 03/05/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el proper Ple Ordinari que es
celebrarà el dia 28/05/2013, en relació a”.. “ Del díptic ”Protecció Civil informa” editat
pel nostre Ajuntament....”
Resposta:
L’empresa que va realitzar la producció dels fullets va ser Gràfiques San Sadurní
SLU, adjudicatària del concurs públic de la contractació del servei de fotomecànica i
impressió de material gràfica i publicitari d’aquesta administració.
Ben atentament,”

4.- RGE núm. 21713, 3 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
Sobre les diferents targetes de invitació, que fa el nostre Ajuntament, a diferents
actes de la Fundació Arranz Bravo sol·licitem conèixer la següent informació:
-

Quina empresa els realitza.
Quin mètode de contractació s’ha utilitzat.
Quins pressupostos s’han estudiat.”

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 21713 i data 3 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, sobre les diferents targetes de
convit que fa l’Ajuntament per a diferents actes de la Fundació Arranz-Bravo, em plau
informar-li del següent:
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Tots els elements de difusió vinculats a la programació d’activitats de la Fundació
(invitacions, catàlegs i altres suports de difusió), són dissenyats i editats per
empreses externes a l’Ajuntament i són amb càrrec al pressupost de la Fundació i no
de l’Ajuntament.
En referència a les tres preguntes:
Quina empresa les realitza: La Bienvenida Comunicación Gráfica
Quin mètode de contractació s’ha utilitzat: Concurs negociat de contractació d’acord
amb el que estableix la Llei de contractes del Sector Públic. Un cop formalitzat el
procediment de presentació i obertura d’ofertes es va aprovar la contractació en
Comissió Executiva de 7 de març de 2012
Quins pressupostos s’han estudiat: Les empreses que es van presentar van ofertar
els següents preus:
•
•
•
•

La Bienvenida comunicación Gráfica -------- 6.122,34 € IVA exclòs
SYL --------------------------------------------------- 8.540,00 € IVA exclòs
Plan B ----------------------------------------------- 9.140,00 IVA exclòs
Gràfiques San Sadurní -------------------------- 9.200,00 IVA exclòs

Es va adjudicar a La Bienvenida.
Cordialment,”
5.- RGE núm. 21714, de 3 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
Del díptic “Programa d’activitats, Biblioteques L’H són teves” que editen les
biblioteques de L’H, sol·licitem la següent informació:
-

A quantes tintes s’ha imprès cada edició.
Quina empresa ho ha fet.
Quin mètode de contractació s’ha utilitzat.
Quins pressupostos s’han estudiat.”

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
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 21714 de data 3 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a “conèixer quantes
tintes s’ha imprès cada edició, empresa que hi ha fet, mètode de contractació s’ha
utilitzat i quins pressupostos s’han estudiat sobre el díptic “Programa d’activitats,
Biblioteques L’H són teves”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat per la
senyora Begoña Baldó, Cap del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 3 de maig d’enguany,
pel regidor del grup municipal del PPC, senyor Senén Cañizares Martín, pel que fa a
la pregunta amb número de registre 0794, en què sol•licita informació addicional del
“Programa d’activitats, Biblioteques L’H són teves”.
Els díptics s’han fet a 2+2 tintes.
L’empresa que ha realitzat la producció és Gráficas San Sadurní, SLU. És l’empresa
adjudicatària del concurs públic de la contractació del servei de fotomecànica i
impressió del material gràfic i publicitari d’aquesta administració.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”
6.- RGE núm. 22767, de 10 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
Solicitamos consultar todo el expediente relativo al resultado de la liquidación de los
conciertos celebrados en La Farga con motivo de las fiestas de la Primavera 2012.
Asímismo solicitamos la liquidación del 2013 si ya estuviera efectuada.”

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,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 22767 i data 10 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, sobre la liquidació dels concerts
realitzats al recinte firal de La Farga amb motiu de la celebració de les Festes de
Primavera 2012 i 2013, em plau informar-li que per tal d’accedir a la consulta de la
informació sol·licitada cal que demani dia i hora al Servei de Cultura.
Atentament,”
7.- RGE núm. 22769, de 10 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
Atendiendo que en la sede de la empresa Prosegur en Granvia 175 está el patio
renacentista de Casa Gralla solicitamos conocer qué grado de protección tiene y si
está incluida dentro del PEPPA.”

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 22769 i data 10 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a la pregunta que diu
el tenor següent:
Atendiendo que en la sede de la empresa Prosegur en granvia 175 está el patio
renacentista de Casa Gralla solicitamos conocer qué grado de protección tiene y si
está incluida dentro del PEPPA
Em plau adjuntar-li l’informe del Tècnic de Patrimoni Cultural, en el que dona resposta
a informació sol·licitada.
Cordialment,”
“Informe
Pregunta presentada al Registre d’Entrada en data 10 de maig de 2013 amb el
número de registre 22769, pel Grup municipal del PPC relativa al Pati Gòtic de la
Casa Gralla.
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Resposta
Identificació
El pati Gòtic de la Casa Gralla es va reconstruir l’any 1994 a l’interior de l’edificació
propietat de Prosegur Compañia de Seguridad S.A., ubicada a l’avinguda de la
Granvia números 175-177.
Grau de protecció PEPPA vigent
L’element forma part del catàleg del PEPPA vigent amb la referència número 029,
amb un nivell de protecció B (integral del pati)
El nivell B protegeix els edificis de singular valor en els quals s’ha perdut la
coherència unitària genuïna a causa d’intervencions sobre la construcció original, un
procés de degradació o un canvi d’ús irreversible. Les actuacions permeses
s’encaminaran a la restitució dels seus valors primitius mitjançant projectes unitaris
de reforma i restauració.
Igualment, el pati té la catalogació de Bé Cultural d’Interès Local inscrit a l’Inventari
del Patrimoni Cultural Català amb el número 1679.”
8.- RGE núm. 22770, de 10 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
Referente a la recogida selectiva de los años 2011 y 2012 solicitamos conocer:
-

las cantidades recogidas de materia orgànica y qué tanto por ciento de impropios
se han encontrado.
las cantidades recogidas de papel, envases y vidrios.”

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 22.770 i data 10 de maig de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de maig de 2013, en relació amb la
recollida selectiva dels anys 2011 i 2012, us comunico el següent:

Quantitats recollides de matèria orgànica
% d’impropis

2011
6.996.460 Kg
27,57%

2012
2.301.840 Kg
11 %
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Quantitat paper/cartró
Quantitat envasos
Quantitat vidre

5.005.490 Kg
2.827.570 Kg
3.560.810 Kg

4.573.580 Kg
2.797.800 Kg
3.635.530 Kg

9.- RGE núm. 23275, de 14 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
Del díptico “Porque tú eres lo primero”, repartido en Distrito VI, solicitamos conocer:
1. Si se ha hecho en todos los distritos.
2. Número de ejemplares repartidos en cada distrito.
3. Coste de los mismos por distrito.”

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
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 23275 de data 14 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a “conèixer sobre el
díptic “Porque tú eres lo primero”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat per la
senyora Begoña Baldó, Cap del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 14 de maig d’enguany,
pel regidor del grup municipal del PPC, senyor Senén Cañizares Martín, pel que fa a
la pregunta amb número de registre 0837, en què sol·licita informació del fullet
“Porque tú eres lo primero”, distribuït al Districte VI.
Amb data 17 de gener i número de registre d’entrada 0089, i data 5 de febrer i
registre número 0227, va ser sol•licitada aquesta informació per la senyora Sonia
Esplugas González, regidora del grup municipal del PPC, i va ser contestada abans
dels Plens realitzats els passats dies 29 de gener i 26 de febrer de 2013, segons
informes emesos en data 28 de gener i 21 de febrer.
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Hi enviem adjunt a aquest informe, fotocòpia de les preguntes i dels informes que
vam fer arribar a la seva companya de grup.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns signo aquest informe.”
10.- RGE núm. 23277, de 14 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
El Grupo Municipal del Partit Popular, viene reuniéndose de manera periódica con las
entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los problemas que
desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por ello solicitamos la siguiente información del Distrito III:
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral, especificando el
número de cargos directivos del distrito.
2.- Cuántas personas cobran más de 35.000 € brutos y a poder ser se facilite una
relación detallada.”

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, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 23277 i data 14 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a:
“El Grupo Municipal del Partido Popular, viene reuniéndose de manera periódica con
las entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los problemas
que desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por todo ello solicitamos la siguiente información del Distrito III:
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral, especificando el
número de cargos directivos del distrito.
2.- Cuantas personas cobran más de 35.000 € brutos y a poder ser se facilite una
relación detallada.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
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11.- RGE núm.23278, de 14 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
Del díptic “30a Setmana de Cant Coral a L’Hospitalet” dies 17 a 26 de maig, editat pel
nostre ajuntament sol·licitem la següent informació:
-

Número d’exemplars fets i repartits.
Punts de distribució.
Quina empresa els realitza.
Quin mètode de contractació s’ha utilitzat.
Quins pressupostos s’han estudiat.
Cost total desglossat.”

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 23278 i data 14 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, sol•licitant informació sobre el
díptic editat amb motiu de la celebració de la 30ena Setmana de Cant Coral a
L’Hospitalet, em plau fer-li les següents consideracions:


Segons les dades facilitades pel Servei d’Imatge corporativa i relacions externes:
 el cost de producció ha estat de 371’75.- euros (IVA inclòs)
 l’empresa que ha realitzat la producció és Gràfiques Sant Sadurní, SLU,
adjudicatària del concurs públic per als serveis d’impressió i manipulat del
material gràfic comunicacional i publicitari d’aquesta Administració.



El número d’exemplars ha estat de 3.000.



La distribució s’ha fet amb el mailing habitual de l’Auditori Barradas (espai on te
lloc l’activitat) i també s’han deixat exemplars al mateix equipament perquè
estiguessin a l’abast del públic que hi accedeix.

Cordialment,”

12.- RGE núm. 23280, de 14 de maig de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
El Grupo Municipal del Partit Popular, viene reuniéndose de manera periódica con las
entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los problemas que
desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por ello solicitamos la siguiente información del área de Deportes:
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral del departamento y el
detalle de los cargos directivos de dicha área (nombre, cargo y retribución bruta
anual).
2.- Cuántas personas cobran más de 45.000 € brutos y a poder ser facilítese una
relación de este personal.
3.- ¿Cuántos cargos eventuales hay en esta área? Y facilítese un listado con el
detalle del cobro bruto anual.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,

Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 23280 i data 14 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a:
“El Grupo Municipal del Partido Popular, viene reuniéndose de manera periódica con
las entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los problemas
que desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por todo ello solicitamos la siguiente información del área de Deportes :
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral del departamento y el
detalle de los cargos directivos de dicha área (nombre, cargo y retribución bruta anual
2.- Cuantas personas cobran más de 45.000 € brutos y a poder ser se facilite una
relación de este personal.
3.- ¿Cuántos cargos eventuales hay en esta área? Y facilítese un listado con el
detalle del cobro bruto anual.”
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Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
13.- RGE núm. 23281, de 14 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
El Grupo Municipal del Partit Popular, viene reuniéndose de manera periódica con las
entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los problemas que
desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por ello solicitamos la siguiente información del área de Educación y Cultura:
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral del departamento y el
detalle de los cargos directivos de dicha área (nombre, cargo y retribución bruta
anual).
2.- Cuántas personas cobran más de 45.000 € brutos y a poder ser facilítese una
relación de este personal.
3.- ¿Cuántos cargos eventuales hay en esta área? Y facilítese un listado con el
detalle del cobro bruto anual.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 23281 i data 14 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a:
“El Grupo Municipal del Partido Popular, viene reuniéndose de manera periódica con
las entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los problemas
que desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por todo ello solicitamos la siguiente información del área de Educación y Cultura :
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral del departamento y el
detalle de los cargos directivos de dicha área (nombre, cargo y retribución bruta anual

…/…

169

2.- Cuantas personas cobran más de 45.000 € brutos y a poder ser se facilite una
relación de este personal.
3.- ¿Cuántos cargos eventuales hay en esta área? Y facilítese un listado con el
detalle del cobro bruto anual.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
14.- RGE núm. 23282, de 14 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
El Grupo Municipal del Partit Popular, viene reuniéndose de manera periódica con las
entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los problemas que
desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por ello solicitamos la siguiente información del área de Hacienda y Recursos
Generales:
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral del departamento y el
detalle de los cargos directivos de dicha área (nombre, cargo y retribución bruta
anual).
2.- Cuántas personas cobran más de 45.000 € brutos y a poder ser facilítese una
relación de este personal.
3.- ¿Cuántos cargos eventuales hay en esta área? Y facilítese un listado con el
detalle del cobro bruto anual.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 23282 i data 14 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a:
“El Grupo Municipal del Partido Popular, viene reuniéndose de manera periódica con
las entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los problemas
que desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
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Por todo ello solicitamos la siguiente información del área de Hacienda y Recursos
Generales :
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral del departamento y el
detalle de los cargos directivos de dicha área (nombre, cargo y retribución bruta anual
2.- Cuantas personas cobran más de 45.000 € brutos y a poder ser se facilite una
relación de este personal.
3.- ¿Cuántos cargos eventuales hay en esta área? Y facilítese un listado con el
detalle del cobro bruto anual.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”

15.- RGE núm. 23283, de 14 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
El Grupo Municipal del Partit Popular, viene reuniéndose de manera periódica con las
entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los problemas que
desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por ello solicitamos la siguiente información del Distrito I (Centro, Sant Josep,
Sanfeliu):
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral, especificando el
número de cargos directivos del distrito.
2.- Cuántas personas cobran más de 35.000 € brutos y a poder ser facilite una
relación detallada.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 23283 i data 14 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a:
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“El Grupo Municipal del Partido Popular, viene reuniéndose de manera periódica con
las entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los problemas
que desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por todo ello solicitamos la siguiente información del Distrito I (Centro, Sant
Josep,Sanfeliu):
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral, especificando el
número de cargos directivos del distrito.
2.- Cuantas personas cobran más de 35.000 € brutos y a poder ser se facilite una
relación detallada.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
16.- RGE núm. 23285, de 14 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
El Grupo Municipal del Partit Popular, viene reuniéndose de manera periódica con las
entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los problemas que
desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por ello solicitamos la siguiente información del Distrito II:
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral, especificando el
número de cargos directivos del distrito.
2.- Cuántas personas cobran más de 35.000 € brutos y a poder ser facilite una
relación detallada.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 23285 i data 14 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a:
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“El Grupo Municipal del Partido Popular, viene reuniéndose de manera periódica con
las entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los problemas
que desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por todo ello solicitamos la siguiente información del Distrito II :
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral, especificando el
número de cargos directivos del distrito.
2.- Cuantas personas cobran más de 35.000 € brutos y a poder ser se facilite una
relación detallada.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”

17.- RGE núm. 23286, de 14 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
El Grupo Municipal del Partit Popular, viene reuniéndose de manera periódica con las
entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los problemas que
desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por ello solicitamos la siguiente información del Distrito IV-V:
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral, especificando el
número de cargos directivos del distrito.
2.- Cuántas personas cobran más de 35.000 € brutos y a poder ser facilite una
relación detallada.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 23286 i data 14 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a:
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“El Grupo Municipal del Partido Popular, viene reuniéndose de manera periódica con
las entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los problemas
que desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por todo ello solicitamos la siguiente información del Distrito IV-V :
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral, especificando el
número de cargos directivos del distrito.
2.- Cuantas personas cobran más de 35.000 € brutos y a poder ser se facilite una
relación detallada.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”

18.- RGE núm. 23290, de 14 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
El Grupo Municipal del Partit Popular, viene reuniéndose de manera periódica con las
entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los problemas que
desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por ello solicitamos la siguiente información del Distrito VI:
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral, especificando el
número de cargos directivos del distrito.
2.- Cuántas personas cobran más de 35.000 € brutos y a poder ser facilite una
relación detallada.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 23290 i data 14 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a:
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“El Grupo Municipal del Partido Popular, viene reuniéndose de manera periódica con
las entidades y el tejido asociativo en general para saber cuáles son los problemas
que desde la administración municipal podemos intentar mejorar.
Por todo ello solicitamos la siguiente información del Distrito VI :
1.- Ruego se facilite a este grupo municipal el cuadro laboral, especificando el
número de cargos directivos del distrito.
2.- Cuantas personas cobran más de 35.000 € brutos y a poder ser se facilite una
relación detallada.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”

19.- RGE núm. 23369, de 14 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
Por la presente solicitamos conocer que tipo de soporte ha dado este ayuntamiento a
las entidades y grupos interesados en organizar y desarrollar las actividades
relacionadas con el Correllengua, tal y como se aprobó en plano de septiembre de
2012.”

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 23369 i data 14 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, sol·licitant informació sobre el
suport que ha donat aquest ajuntament a les entitats i grups interessats en organitzar
i desenvolupar les activitats relacionades amb el Correllengua, s’informa del següent:
La Regidoria de Cultura l’any 2012 va concedir a la Coordinadora d’Associats per la
Llengua Catalana una subvenció per un import de 400,-€.
Cordialment,”
20.- RGE núm. 23371, de 14 de maig de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
Por la presente solicitamos conocer si la entidad Òmnium Cultural o su delegación en
Hospitalet, ha recibido alguna subvención de este ayuntamiento desde el año 2010
hasta la actualidad.”

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
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 23371 de data 14 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a “conèixer si
l’entitat Òmnium Cultural o la seva delegació a L’Hospitalet, ha rebut cap subvenció
d’aquest ajuntament des de l’any 2010 fins l’actualitat”.
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
21.- RGE núm. 23537, de 15 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
En fecha 02/04/13 este regidor presentó una pregunta relativa a la Carpa de la
mezquita de la calle Fortuna, atendiendo que en fecha 26/04/13 se contestó diciendo
que “la instal·lació d’aquesta carpa la va realitzar l’Ajuntament” solicitamos tener
acceso a toda la documentación relativa a esta cuestión.”

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 23.537 i data 15 de maig de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
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Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de maig de 2013, en relació amb la carpa
de la mesquita del c/ Fortuna, us comunico que els actuals ocupants de l’espai del c/
Fortuna són afectats urbanístics d’una operació desenvolupada, en el seu moment,
per l’Incasol, per la qual cosa us instem a contactar amb aquest organisme per tal
que els sol·liciteu la informació que considereu.”
22.- RGE núm. 23539, de 15 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
Alrededor del módulo prefabricado de la mezquita de la Calle Fortuna se han
realizado una serie de construcciones de ladrillo y hormigón y se ha instalado una
serie de toldos sin ningún tipo de permisos municipales ya que según respuesta
facilitada a este grupo político con fecha 12/06/12 “quan hi ha un procés de cessió
d’un espai, els beneficiaris d’aquest no estan obligats a demanar cap permís o
llicència”, solicitamos conocer si el ayuntamiento de l’Hospitalet ha financiado en todo
o en parte alguna de estas construcciones y si tiene conocimiento de la naturaleza de
estas construcciones y su función, en caso afirmativo solicitamos tener acceso a esa
información.”

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 23.539 i data 15 de maig de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de maig de 2013, en relació amb el
finançament de les construccions de totxos i formigó del mòdul prefabricat de la
mesquita del c/ Fortuna, dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada
pregunta per recavar la informació necessària.”
23.- RGE núm. 23634, de 16 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
Solicitamos conocer si se ha procedido a retirar fondos municipales o a cancelar
cuentas o depósitos o cualquier producto bancario de entidades que ejecuten
desahucios.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 23634 i data 16 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a:
“Solicitamos conocer si se ha procedido a retirar fondos municipales o a cancelar
cuentas o depósitos o cualquier producto bancario de entidades que ejecuten
desahucios.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
24.- RGE núm. 23635, de 16 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
El 11/04/13 presentamos una pregunta de pleno relativa a la reincorporación de
trabajadores laborales o funcionarios en excedencia, se nos contestó en fecha
30/04/13 con una relación de trabajadores que se habían reincorporado a sus
puestos, pero no se hacía mención a uno de los apartados de la pregunta, el relativo
a si se ha denegado alguna reincorporación.
Por lo que volvemos a solicitar dicha información: ¿se ha denegado alguna
reincorporación de personal laboral? Si la respuesta es positiva solicitamos conocer
los motivos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 23635 i data 16 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a:
“El 11/04/13 presentamos una pregunta de pleno relativa a la reincorporación de
trabajadores laborales o funcionarios en excedencia, se nos contestó en fecha
30/04/13 con una relación de trabajadores que se habían reincorporado a sus
puestos, pero no se hacía mención a uno de los apartados de la pregunta, el relativo
a si se ha denegado alguna reincorporación.
Por lo que volvemos a solicitar dicha información: ¿se ha denegado alguna
reincorporación de personal laboral? Si la respuesta es positiva solicitamos conocer
los motivos.”
Tal i com es va indicar en la resposta a la pregunta formulada per vostè en el ple del
dia 30 d’abril, els únics treballadors que han sol•licitat la reincorporació al seu lloc de
treball durant el període gener 2012 i març 2013, son els que vàrem detallar en la
mateixa, i per això, totes les reincorporacions sol•licitades han estat admeses.
Cordialment,”
25.- RGE núm. 23681, de 16 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
En relación al uso de la bicicleta en nuestra ciudad, solicitamos conocer:
-

Existe algún registro de usuarios de las mismas.
Cuántos usuarios de bicibox se han registrado desde su puesta en marcha.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 23681 de data 16/05/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el proper Ple Ordinari que es
celebrarà el dia 28/05/2013, en relació a”.. relación al uso de la bicicleta en nuestra
ciudad....”
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Resposta:
En referència la utilització de la bicicleta a la nostra ciutat he d’informar que no
existeix un registre d’usuaris de la bicicleta a la ciutat, perquè no existeix legalment
cap requeriment legal per matricular aquest tipus de vehicles, independentment que
el fet que un vehicle circuli per una ciutat no és equivalent a que estigui empadronat
en aquesta ciutat.
Els estudis realitzats ens indiquen que aproximadament les desplaçaments en
bicicleta respecte al de desplaçaments diaris global estimats en 1.077.820 en a la
nostra ciutat és equivalent al 0,7 % dels mateixos, és a dir 7.544 desplaçaments en
bicicleta.
Pel que fa al número d’usuaris de Bicibox enregistrats a dia d’avui és de 224, s’ha
produït un augment d’un 25% respecte al total de l’any 2012.
Ben atentament,”
26.- RGE núm. 23684, de 16 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 28 de maig de 2013.
El 1 de enero de 2010 entró en vigor un Convenio de colaboración entre nuestro
Ayuntamiento y la EMT para la implantación del bicing en L’Hospitalet. Al respecto
solicitamos conocer:
-

Que actuaciones de seguimiento de este Convenio se han llevado a cabo.
Si existe una Comisión que se encargue de este tema.
Calendario de implantación de las estaciones de bicing.
Presupuesto anual para la implantación del bicing.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 23684 de data 16/05/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el proper Ple Ordinari que es
celebrarà el dia 28/05/2013, en relació a”.. .. entró en vigor el Convenio de
colaboración entre nuestro Ayuntamiento y la EMT para la implantación del bicing en
l’Hospitalet.....”
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Resposta:
Sobre el Conveni per a la implantació del Bicing a L’Hospitalet, he de comunicar que
com sabran el Conveni amb l’EMT es va signar el dia 1 de gener de 2010, aquest
conveni recollia la possibilitat d’implantar un servei de Bicing a l’Àrea Metropolitana.
El concurs, fet per l’EMT, per adjudicar aquest servei va quedar desert degut a la
situació econòmica del moment en general, i en particular de les empreses que
podien optar a aquest concurs.
Un cop va quedar desert el concurs, l’EMT va decidir no tornar a treure un altre
concurs i destinar els seus recursos a la implantació del Bicibox, que en aquest
moments consta de 19 estacions a la nostra ciutat.
Per tant, no existeix cap comissió ni està previst cap calendari d’aplicació, ni existeix
pressupost anual per a la mateixa degut a que el plantejament del Bicing va ser
objecte de revisió.
Ben atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma
4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 17 de maig
de 2013 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. 23848, de 17 de maig de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
28-05-2013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el passat dia 10 de maig, els veïns del barri del Gornal , van trobar en les
seves bústies el fulletó que s’adjunta, en el qual una empresa es presta a la recollida
a domicili de roba i calçat per al seu reciclatge.
Vist que segons el fulletó, te el domicili social a la “Avenida de la Industria, calle
Geranio, 6 cp 28970 Humanes de Madrid”, que informa d’una pàgina web

…/…

181

reciclemparatodos.es, amb correu electrònic reciclemparatodos2013@gmail.com, i
els telèfons 937064954-602819090.
Atès que no és una organització no governamental coneguda sense ànim de lucre,
ja que sembla més una empresa que es dedica a la captació de roba per a
comercialitzar en punts de venda, i fins i tot, exportar a l’estranger amb l’objectiu
d’obtenir beneficis econòmics.
PREGUNTA
1.- Te coneixement l’Ajuntament de l’activitat econòmica d’aquesta empresa en el
Municipi, donat que es dedica a recollir gratuïtament als domicilis la matèria prima del
seu negoci?
2.- Està autoritzada i degudament acreditada per exercir a domicili aquesta activitat ?.
Ha abonat les taxes e impostos municipals pertinents? Està tot el personal
degudament acreditat per a identificar-se en els domicilis?
3.- En cas negatiu, es pensa actuar contra aquesta empresa, que pot ser sospitosa
de suposada pràctica econòmica submergida e il·legal?
4 .- En aquest darrer supòsit voldríem informació de les mesures adoptades per
l’Ajuntament .”

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 23.848 i data 17 de maig de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de maig de 2013, en relació amb un fulletó
a les bústies dels veïns del barri del Gornal sobre recollida de roba a domicili, us
comunico que després de consultar el cens d’activitat reglades no ens consta cap
comunicació/llicència sol•licitada o concedida que estigui relacionada amb el fulletó
esmentat. En qualsevol cas, al departament de Llicències d’activitats es legalitzen
activitats que es desenvolupen en locals o espais físics, però mai la recollida a
domicili.”

2.- RGE núm. 23849, de 17 de maig de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
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general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
28-05-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a les Festes de Primavera hem pogut observar per els barris de la ciutat la
utilització de banderoles per publicitar aquestes festes.
PREGUNTA
1.- Quina quantitat de banderoles han estat contractades per aquest propòsit
publicitari? A quina empresa? Quin ha estat el seu cost?.
2.- Quin ha estat el cost del muntatge i desmuntatge d’aquestes banderoles? Quina
empresa ha fet el servei?”

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
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyora, senyor
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 23849 de data 17 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a “conèixer la
quantitat de banderoles Festes de Primavera han estat contractades, a quina
empresa, el seu cost, cost del muntatge i desmuntatge i quina empresa ha fet el
servei”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat per la
senyora Begoña Baldó, Cap del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 17 de maig d’enguany,
per la portaveu i pel regidor del grup municipal CIU, senyora Meritxell Borràs i Solé i
senyor Josep Lluís Pérez i Fort, pel que fa a la pregunta amb número de registre
0880, en què sol·licita informació de la utilització de banderoles per a publicitar les
Festes de Primavera.
•

•

Quantitat de banderoles
El nombre total de banderoles utilitzades per comunicar les diferents
activitats realitzades durant les festes és de 1.485.
Cost
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•

L’import total és de 16.531,02 euros (IVA inclòs). Aquest import inclou
el muntatge i posterior desmuntatge als diferents fanals de la ciutat.
Aquesta despesa ha estat assumida dins del contracte de serveis
anyal que aquest Servei té adjudicat per a la producció de la seva
publicitat exterior.
Empresa
L’empresa adjudicatària d’aquesta contractació mitjançant procediment
obert amb un criteri de valoració i subjecte a regulació harmonitzada
és NIVELL PUBLICITARI DIGITAL, SL.

I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”

3.- RGE núm. 23851, de 17 de maig de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
28-05-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a les Festes de Primavera s’han distribuït per les bústies de tots els barris
de la ciutat fulletons institucionals per publicitar els diferents actes i espectacles
programats.
PREGUNTA
1 .- Quina ha estat l’empresa impressora? Quina la quantitat i el cost econòmic dels
fulletons encarregats per aquest propòsit publicitari?
2 .- Quina ha estat l’ empresa distribuïdora i el cost dinerari de la gestió?”

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
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyora, senyor
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 23851 de data 17 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a “conèixer quina ha
estat l’empresa impressora, quantitat, cost econòmic, empresa distribuïdora i el cost
dinerari de la gestió dels fulletons encarregats per les Festes de Primavera”.
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Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat per la
senyora Begoña Baldó, Cap del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 17 de maig d’enguany,
per la portaveu i pel regidor del grup municipal CIU, senyora Meritxell Borràs i Solé i
senyor Josep Lluís Pérez i Fort, pel que fa a la pregunta amb número de registre
0881, en què sol•licita informació de la utilització dels programes institucionals per
publicitar els diferents actes i espectacles programats per a les Festes de Primavera.
•

Quantitat de programes
El nombre d’exemplars editats va ser de 110.000.

•

Cost producció
No ha suposat cap despesa per aquest ajuntament ja que es va
decidir, per un tema d’estalvi, buscar finançament extern a través de la
comercialització de la contraportada del programa.
Aquesta tema ha estat gestionat mitjançant la tramitació del
corresponent expedient de contractació per al servei de fotocomposició
i posterior edició del programa de les Festes de Primavera sense
repercussió econòmica.
Per tant, la producció d’aquest programa ha estat finançat amb
publicitat comercial i gestionat per l’empresa adjudicatària d’aquesta
contractació, PRODUCCIONES MIC, SL.

•

Cost distribució
La despesa total de distribució a les diferents bústies de la ciutat és de
3.523,40 euros (IVA inclòs).
Aquesta despesa ha estat assumida mitjançant el contracte menor de
serveis adjudicat a l’empresa DISPUBLIS, SL.

I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”
4.- RGE núm. 23852, de 17 de maig de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
28-05-2013
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el Complex Esportiu de L’Hospitalet Nord es gestionat per l’empresa
EUCAGEST S.L. des de l’any 1.994, amb un número aproximat de 5.500 abonats.
Vis que l’empresa EUCAGEST S.L. es dedica al disseny, construcció i gestió
d’instal·lacions esportives i que inverteix capital privat en propietats esportives
públiques.
Atès que a l’exterior de les instal·lacions hi ha una pista d’atletisme amb quatre-cents
metres de corda, i vuit carrers.
Vist que la superfície d’aquesta pista no es troba ni molt menys en bones condicions
per a la pràctica de les diferents modalitats de cursa atlètica i realització de
competicions oficials.
PREGUNTA
1.- Te coneixement l’Ajuntament de l’estat d’aquesta pista?
2.- En cas afirmatiu. Es pensa realitzar les actuacions precises per a efectuar les
reparacions adients i tornar la pista a un estat òptim per a la pràctica atlètica?
3.- Qui és el responsable del cos econòmic de la rehabilitació per ús en aquesta
instal·lació?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Regidor d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que vau presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 23.852, de data 17 de maig de 2013, a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 de maig de 2013, en relació a
l’estat de la pista d’atletisme del Complex Esportiu L’Hospitalet Nord, de la qual us
demanen pròrroga.
Ben atentament,”

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

SRA. ALCALDESSA
Algun prec o alguna pregunta? Si no aixequem la sessió.

…/…
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I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les vint-i-dues hores i vint-i-cinc minuts, del dia vint-i-vuit de maig de
dos mil tretze, 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

