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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2012/5
Data: vint-i-quatre d'abril de dos mil dotze
Hora: 18.00h fins 22.10h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora (S’incorpora punt 20 O.D.)
Regidora
Regidor (S’incorpora punt 7 O.D.)
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Interventor General
Secretària General del Ple

S’ha excusat d’assistir-hi:
Sra.

Ana Isabel Clar i López

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 DEL DIA 27 DE MARÇ DE 2012 I
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2012.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 27 de març de 2012 i extraordinària i urgent del dia 30
de març de 2012, es pregunta si existeix alguna objecció i no assenyalant-se
cap, s'aproven dites Actes per unanimitat. En compliment de l'article 111.1 del
DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, es transcriuran al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda, buenas tardes, comencem el Ple ordinari del mes d’abril i
comencem amb un minut de silenci en record a les quatre víctimes que aquest
mes d’abril ha hagut per violència de gènere, una dona a Tolosa, una altre a
Tuineje, a Estepa i a Sevilla.

MINUT DE SILENCI.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

SRA. ALCALDESSA
Bé gràcies. Sra. Secretària, comencem l’Ordre del Dia.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, per al posicionament dels diferents grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDOÑEZ
Sí, ens donem per assabentats del punt número 1, a favor del 2 i abstenció al
3 i 4.

SRA. ALCALDESSA
Sí, del 5 i 6?

SR. ORDÓÑEZ
Perdó, i abstenció també del 5 i del 6.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa ens donem per assabentats del punt número 1 i votem
favorablement del 2 al 6, gràcies.

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

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, a favor del 2 i abstenció a la resta.

SRA. ALCALDESSA
Bé, continuem Sra. Secretària.

Essent les 18.10 hores entra a la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín,
regidor del grup polític municipal del Partit Popular.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
NÚM. 2696 DE 16 DE MARÇ DE 2012, QUE DEIXA SENSE EFECTE LA
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES RECOLLIDES AL DISPOSITIU SETÈ
APARTAT 17 DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 9385 DE 12 DE
DESEMBRE DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:
L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article 123.1.a) de la
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Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local., previ dictamen de
la Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia
número 2696 de 16 de març de 2012, que literalment diu:
DECRET DE L’ALCALDIA QUE DEIXA SENSE EFECTE LA DELEGACIO DE
COMPETÈNCIES RECOLLIDES AL DISPOSITIU SETÈ APARTAT 17 DEL DECRET
D’ALCALDIA NÚM. 9385 DE 12 DESEMBRE DE 2012.
ATÈS que de conformitat amb el que preveu l’article 121.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local aquest Ajuntament va adoptar el
règim de gran població previst al Títol X de la mateixa norma.
ATÈS que el Ple de l’ajuntament en sessió de 25 d’octubre de 2011, va aprovar
inicialment el Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, l’aprovació inicial del qual es va elevar a definitiva pel Decret 9394, de 19
de desembre de 2011.
ATÈS que el Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat va entrar en vigor el dia 13 de gener de 2012, és a dir, al dia següent de la
seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona que va tenir
lloc el dia 12 de gener.
ATÈS que de conformitat amb l’article 135 de la Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local el Reglament preveu determina l’existència en l’organització municipal
de l’òrgan de gestió tributària al qual se li atribueixen les facultats recollides a l’article
32 del Reglament el qual exercirà com a pròpies les competències que a
l’administració tributària local li atribueix la legislació tributària.
ATÈS que l’alcaldia per Decret núm. 9385/2011, de 12 de desembre, en exercici de
les facultats que li atorga l’art. 124.5 de la Llei 7/1985, abans esmentada va disposar
la delegació de facultats que amb caràcter de delegable té atribuïda legalment
l’alcaldia en els Regidors i les Regidores titulars d’Àrea, els Regidors i Regidores de
Govern i les Regidories Adjuntes i Regidors/es Presidents/es de Districte.
ATÈS que per acord de la Junta de Govern Local de 13 de març de 2012, s’ha
acordat la provisió del lloc de personal directiu de l’Òrgan de Gestió Tributària amb
efectes del dia 19 de març de 2012.
Vistes les facultats de revocació atribuïdes a l’alcaldia per l’article 8.5 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i l’article 13.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Per aplicació efectiva de les previsions del reglament orgànic municipal del Govern i
l’Administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat,
DISPOSO:
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PRIMER.- Deixar sense efecte la delegació de competències recollides al dispositiu
setè apartat 17 del Decret de l’alcaldia núm. 9385/2012, de 12 de desembre, publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de data 28.12.2011, que a continuació es
transcriu literalment, per estar atribuïdes legal i orgànicament a l’Òrgan de Gestió
Tributària.
“Es deleguen en el titular de l’àrea que tingui atribuïda la matèria de gestió
tributària els actes de liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic, i
l’aprovació de padrons fiscals; la resolució dels fraccionaments i ajornaments
dels pagaments, la resolució dels recursos de reposició, i qualsevol altre acte
administratiu que competència d’aquesta alcaldia porti causa de les
liquidacions d’ingressos dels havers de la hisenda municipal a excepció de la
liquidació dels preus públics i taxes que deriven de llicències i autoritzacions
les quals es deleguen als diferents titulars d’àrea i regidories de govern per
raó de la matèria o el servei que gestionen”.
SEGON.- L’extinció de la delegació tindrà efectes des del dia 19 de març de 2012,
data a partir de la qual correspon al Director de l’Òrgan de Gestió Tributària, com a
titular d’aquest òrgan, dictar les resolucions necessàries per a l’exercici de les
competències atribuïdes a l’article 32 del Reglament Orgànic de Govern i
Administració Municipal i la resta de funcions que correspon a l’administració
tributària local de conformitat amb la normativa vigent.
TERCER .- Publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de la corporació, i en la pàgina web municipal, en compliment del que
determinen els articles 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i 44 del RD 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
QUART.- Donar compte al ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
CINQUÈ.-Comunicar aquest Decret a l’alcaldia, a la intervenció general municipal, a
la Tresoreria, a la Gerència, així com a tots els regidors i regidores de l’ajuntament i
les àrees municipals per mitjà de la intranet als efectes legals oportuns.”

DICTAMEN 2.PER A LA CONCESSIÓ DE CINC TÍTOLS HONORÍFICS
DE DISTINCIÓ CIUTADANA, PER L’ANY 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS que l’article 3 del Reglament Municipal d’Honors i Distincions, aprovat,
en forma de Text Refós el 19 de gener de 2004, i l’entrada en vigor del qual
es va produir el 8 de febrer de 2004, preveu entre els honors i distincions que
pot conferir aquest Ajuntament, per premiar mèrits especials o serveis
extraordinaris a la Ciutat de l’Hospitalet, són entre d’altres el PREMI DE
DISTINCIÓ CIUTADANA.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 2396 de 8 de març de 2012 es va
incoar expedient per a la concessió dels títols honorífics de distinció ciutadana
d’acord amb el que disposa el Reglament Municipal d’Honors i Distincions, al
temps que es va procedir a efectuar nomenament d’instructor i secretària de
l’expedient de conformitat amb el procediment previst als articles 17 i 18 del
Reglament Municipal d’Honors i Distincions.
ATÈS que en sessió de 30 de març de 2012 es van presentar a la Junta de
Portaveus les candidatures proposades per al premi de distinció ciutadana.
ATÈS que l’Instructor de l’expedient Sr. Francesc J. Belver Valles, ha
formulat en data 10 d’abril de 2012 proposta a l’Alcaldia de concessió de cinc
títols honorífics de distinció ciutadana a diferents persones i entitats amb
l’acord unànime de la Junta de Portaveus reunida en sessió de 30 de març de
2012.
VIST que l’article 17 del mateix text reglamentari expressament preveu que
aquest Ajuntament podrà atorgar el títol honorífic de distincions ciutadanes a
les persones o entitats que desenvolupin el seu treball a la ciutat, sobresurtin
per la especial projecció social de la seva tasca o per un fet de singular
rellevància; assenyalant que una vegada acordada la concessió d’aquesta
distinció, la Presidència de la Corporació haurà d’assenyalar el dia i hora on
es reuniran per fer lliurament solemne a les persones o entitats del diploma
que acredita la distinció.
VIST que l’article 19.4 del Reglament Municipal d’Honors i Distincions, preveu
que correspon al Ple amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal
de membres l’acord que acordi la concessió dels honors i distincions regulats
en el Reglament, prèvia la tramitació del procediment previst als articles 18 i
19.
VIST l’informe jurídic de la Secretaria General de data 1 de març de 2012 (L’H
12/2012) que figura incorporat a l’expedient.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència i Economia,
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ACORDA:
PRIMER.- ATORGAR cinc títols honorífics de DISTINCIÓ CIUTADANA, de
conformitat amb la proposta realitzada per l’Instructor de l’expedient i amb
l’acord unànime de la Junta de Portaveus, per ser totalment mereixedors i
mereixedores d’aquesta distinció, a favor de les persones següents:
•

FUNDACIÓ SANTA EULÀLIA

•

ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE COL·LECTIUS DE DISMINUÏTS DE
L’HOSPITALET

•

COMUNITAT EDUCATIVA JOAQUIM RUYRA

•

DR. JAUME IGLESIAS SOLÀ

•

MATILDE MARCÉ I PIERA

SEGON.- ACORDAR que el lliurament dels cinc títols honorífics de Distinció
Ciutadana serà portat a terme en acte públic i solemne el dia i data que es
determini per Decret de l’Alcaldia Presidència.
TERCER.- INSCRIURE un extracte d’aquest acord, referit a l’atorgament dels
títols honorífics de Distinció Ciutadana, a les persones anteriorment
esmentades, en el Llibre d’Honors i Distincions d’aquest Ajuntament. Els títols,
segons determina l’article 4 del Reglament d’Honors i Distincions, només
tenen caràcter honorífic, sense que en cap cas puguin generar cap tipus de
dret econòmic o administratiu.
QUART.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord, a les persones a les quals se’ls
hi atorguen els títols de Distinció Ciutadana, a l’Alcaldia Presidència, als
Portaveus dels Grups Polítics, al Gabinet de l’Alcaldia i a la Secretaria General
de l’Ajuntament, als efectes legals oportuns.

DICTAMEN 3.PER CANVIAR DE REPRESENTANT AL CONSELL
MUNICIPAL DE COOPERACIÓ DE L’ENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA
CATALANA AKWABA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès 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,
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Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
Del Rio, Alonso, Diez i Bas; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que per Acord de Ple de 25 d’octubre de 2011 es va ratificar a la Sra.
I.H.G. com a vocal del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
Internacional en representació de l’entitat, Fundació Privada Catalana
Akwaba.
ATÈS que en data 27 de gener de 2012 l’entitat FUNDACIO PRIVADA
CATALANA AKWABA va presentar escrit, amb núm. 3294 d’entrada al
Registre General de l’Ajuntament, en el que sol·licitava el canvi del seu
representant al Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional,
proposant com a nou representant la senyora B.P.V.
ATÈS que per acord del Ple Municipal en sessió ordinària de 4 de maig de
1998, es va aprovar la creació del Consell Municipal de Cooperació i
Solidaritat Internacional de l’Hospitalet, així com els seus òrgans de govern, la
seva composició i la seva normativa reguladora.
ATÈS que segons l’apartat c) de l’article 3 de la normativa que regula el
Consell, els representants de les entitats seran nomenats, prèvia consulta, a
proposta de l’Alcalde, pel Ple de l’Ajuntament.
ATÈS que la proposta de substitució d’un vocal del consell s’ajusta a les
determinacions del vigent Reglament de Participació Ciutadana de l’Hospitalet
i a la normativa del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional
i que determinen que l’òrgan competent per a dur a terme la substitució és el
Ple de l’Ajuntament.
VIST l’informe emès per l’assessor tècnic de cooperació de l’àrea d’Alcaldia
Presidència.
VIST l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Assessoria Jurídica.
El Ple a proposta de l’Alcaldessa, i amb el dictamen previ de la comissió
permanent de Presidència i Economia :
ACORDA:
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PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. I.H.G. com a
vocal del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional en
representació de l’entitat FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA AKWABA.
SEGON.- NOMENAR com a nou vocal del Consell Municipal de Cooperació i
Solidaritat Internacional a la Sra. B.P.V. en representació de l’entitat
FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA AKWABA.
TERCER.- NOTIFICAR els acords anteriors a l‘entitat FUNDACIÓ PRIVADA
CATALANA AKWABA, i al Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
Internacional de l’Hospitalet.

PER CANVIAR DE REPRESENTANT AL CONSELL
DICTAMEN 4.MUNICIPAL DE COOPERACIÓ DE L’ENTITAT FUNDACIÓ JOSEP
COMAPOSADA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès 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 d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
Del Rio, Alonso, Diez i Bas; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que per Acord de Ple de 25 d’octubre de 2011 es va ratificar al Sr.
J.R.B.C. com a vocal del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
Internacional en representació de l’entitat, Fundació Josep Comaposada.
ATÈS que en data 21 de febrer de 2012 l’entitat FUNDACIO JOSEP
COMAPOSADA va presentar escrit, amb núm. 7452 d’entrada al Registre
General de l’Ajuntament, en el que sol·licitava el canvi del seu representant al
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional, proposant com a
nou representant el senyor C.B.M.
ATÈS que per acord del Ple Municipal en sessió ordinària de 4 de maig de
1998, es va aprovar la creació del Consell Municipal de Cooperació i
Solidaritat Internacional de l’Hospitalet, així com els seus òrgans de govern, la
seva composició i la seva normativa reguladora.

…/…

11

ATÈS que segons l’apartat c) de l’article 3 de la normativa que regula el
Consell, els representants de les entitats seran nomenats, prèvia consulta, a
proposta de l’Alcalde, pel Ple de l’Ajuntament.
ATÈS que la proposta de substitució d’un vocal del consell s’ajusta a les
determinacions del vigent Reglament de Participació Ciutadana de l’Hospitalet
i a la normativa del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional
i que determinen que l’òrgan competent per a dur a terme la substitució és el
Ple de l’Ajuntament.
VIST l’informe emès per l’assessor tècnic de cooperació de l’àrea d’Alcaldia
Presidència.
VIST l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Assessoria Jurídica.
El Ple a proposta de l’Alcaldessa, i amb el dictamen previ de la comissió
permanent de Presidència i Economia :
ACORDA:
PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. J.R.B.C. com a
vocal del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional en
representació de l’entitat FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA.
SEGON.- NOMENAR com a nou vocal del Consell Municipal de Cooperació i
Solidaritat Internacional al Sr. C.B.M. en representació de l’entitat FUNDACIÓ
JOSEP COMAPOSADA.
TERCER.- NOTIFICAR els acords anteriors a l‘entitat FUNDACIÓ JOSEP
COMAPOSADA, i al Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
Internacional de l’Hospitalet.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 5.PER DEIXAR SENSE EFECTES LA COMPATIBILITAT
QUE TENIA CONCEDIDA EL SENYOR J.E.S PER EXERCIR ACTIVITAT
PRIVADA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès 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,

…/…

12

Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
Del Rio, Alonso, Diez i Bas; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atendido: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el dia 22 de noviembre de 2011, se adoptó el acuerdo de autorizar
al funcionario de esta Corporación D. J.E.S., la compatibilidad para actuar
como miembro del Consejo de Administració de CatalunyaCaixa, siempre que
se tratase de actividades o asuntos que no tuviesen relación con resoluciones
administrativas de este Ayuntamiento.
Atendido: Que el señor J.E. ha presentando un escrito renunciando a dicha
compatibilidad, debiendo proceder a adoptar la resolución oportuna en orden
a dejar sin efecto la autorización de la misma.
Atendido: Que los articulos noveno y catorce de la Ley 53/84, dispone que la
competencia para autorizar o denegar las compatibilidades corresponde al
Pleno del Ayuntamiento.
Atendido: Que el articulo 123.1.p) de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen
Local en la redacción dada por la Ley 57/2003, dispone que será atribución
del Pleno del Ayuntamiento “Las demás que expresamente le confieran las
leyes”, siendo indelegable esta atribución según dispone el apartado 3 del
citado artículo.
El Pleno, a propuesta de la Teniente de Alcaldia, titular del Área de Hacienda
y Recursos Generales, y con el dictamen previo de la Comisión Permanente
de Presidéncia i Economia,
ACUERDA:
Primero.- Dejar sin efecto a partir del dia 12 de marzo de 2012, el acuerdo de
la Junta de Gobierno Local por el que se autorizó, al senyor J.E.S., la
compatibilidad para actuar como miembro del Consejo de Administración de
CatalunyaCaixa, al haber renunicado el mismo a la compatibilidad autorizada.
Segundo.- Notificar el anterior acuerdo a J.E.S.
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DICTAMEN 6.PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI D’AQUEST AJUNTAMENT, EN
EL SENTIT D’AMORTITZAR DIVERSES PLACES COM A CONSEQÜÈNCIA
DE JUBILACIONS PRODUÏDES AIXÍ COM TRANSFORMACIÓ D’UN
ALTRA PLAÇA.
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 corresponent.” 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; i amb 9 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
Del Rio, Alonso, Diez i Bas; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós
i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
Atès que de conformitat amb allò que disposa l’art. 27.1 del decret 214/90, de
30 de juliol, del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya,
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es
permet la modificació de les plantilles, amb posterioritat a l’aprovació del
Pressupost durant l’any de la seva vigència.
Atès que la competència, per aprovar les plantilles de personal i les seves
modificacions correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord amb el que disposa
l’article 123.1h) de la llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de
Règim Local.
Vist l’informe del cap de servei de Recursos Humans.
El Ple, a proposta de la Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia.
ACORDA:
1r.- Aprovar, inicialment la modificació de la plantilla de personal funcionari
d’aquest Ajuntament, en el següent sentit:
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a) Amortitzar , amb efectes del dia 1 de maig de 2012, per jubilacions
dels seus titulars les següents places:
-

Dues places de “d’aparellador/a - arquitecte/a tècnic/a”, integrades
en l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe de
tècnics/ques mitjans/es, subgrup A2.

-

Una plaça “d’administratiu/va”, integrada en l’escala d’administració
general, subescala administrativa, subgrup C1.

b) Amortitzar, amb efectes del dia 1 de maig de 2012, una plaça de
“treballador/a familiar”, integrada en l’escala d’administració
especial, subescala serveis especials, classe: places de comeses
especials, subgrup C2.
c) Crear, amb efectes del dia 1 de maig de 2012 una plaça
“d’assistent/a social-diplomat/da en treball social”, integrada en
l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe de
tècnics/ques mitjans/es, subgrup A2.
2n.- Exposar al públic l’anterior acord durant un termini de 15 dies, una
vegada transcorregut aquest temps, si no hi ha reclamacions, s’entendrà
aprovat definitivament.
3r.- Notificar aquest dictamen a les administracions estatal i autonòmica i
publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

COMISSIONS PERMANENTS D'ESPAI PÚBLIC I DE BENESTAR I
SERVEIS A LES PERSONES

En relació amb els dictàmens que han estat informats per les Comissions
Permanents d'Espai Públic i de Benestar i Serveis a les Persones, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, pel posicionament, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Ens abstindrem del 8; 9, 10 i 11 i votarem...

SRA. ALCALDESSA
No, no, només és el 7. Si no hi ha inconvenient, si volen podem continuar i
ens posicionem de tots. Hi ha algun inconvenient? Doncs si fa lectura la Sra.
Secretària.
SR. ORDÓÑEZ
D’acord.

SRA. ALCALDESSA
Bé per al posicionament, ara sí, de l’1, ai! perdó, del número 7 fins el número
13. Sr. Ordóñez.

SR. ORDOÑEZ
Ens abstindrem del 7; 8, 9,10 i 11 i votarem a favor del 12 i del 13.

SR. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, votem favorablement a tots el dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part de Convergència i Unió, Sr. Monrós.
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SR. MONRÓS.
Sí, des de Convergència i Unió, en el punt número 7 ens abstindrem, i li passo
la paraula al meu company Sr. Lluís Pérez.

SR. PEREZ FORT
Gràcies, nosaltres votem a favor del 9, 10, 12 i 13, abstenció a l’11 i en contra
del 8, i volíem donar l’explicació d’aquesta postura.
Bé, nosaltres justifiquem el nostre no, perquè trobem que el pressupost del
Club Esportiu de l’Hospitalet està sobre dimensionat, és a dir, en l’any 20102011 presenta un dèficit de 139.601 euros, però la partida de gastos no
presenta l’amortització d’aquest dèficit. Només trobem que presenta uns
ingressos sobre dimensionats, en relació a l’any anterior, que és 175.190
euros. A més a més, a la partida de futbol base i escola, fa una retallada del
13% i vostès les donen la mateixa quantitat de diners de subvenció, que són
269.801, li mantenen la subvenció. Per la qual cosa pensem que si se retalla
el futbol base, que la diferència la tindran que pagar els pares, potser vostès
tindrien que ajustar-li aquesta subvenció, i per això estem en contra. Gràcies.

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

SR. DEL RIO
Sí, gràcies. Abstenció al 7 i 8, a favor del 9 i del 10, abstenció a l’11 i a favor
del 12 i del 13.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Alcázar, si vol dir alguna cosa, si no, no cal.

SR. ALCÁZAR.
A veure, en principi, en quant a l’aportació que fa l’Ajuntament a base de
conveni amb el centre d’esport L’Hospitalet, és veritat que es manté la mateixa
quantitat que l’any passat, és veritat que la partida global per fer convenis i
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subvencions amb els clubs esportius i entitats esportives de la ciutat, també es
manté en la mateixa quantitat que l’any anterior, i vostè parla de la
comptabilitat del propi Club que, evidentment, no forma part, no és una
qüestió del dictamen, en tot cas, la quantitat es justifica en la valoració tècnica
que es fa de l’escola de futbol que contempla 26 equips, i un primer equip,
masculí sènior, que evidentment milita en la segona divisió B, i que també
està valorat en aquest conveni. Per tant, jo crec es justifica plenament amb el
propi conveni, la quantitat que aquest any s’atorga al Centre d’Esport
l’Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, alguna cosa.

SR. PEREZ FORT
Nosaltres el que veiem estrany és que al futbol professional l’augmenten
85.000 euros, 85.000 euros augmenta la despesa, mantenen vostès la
subvenció, i si retallen a la funció bàsica que presenten en el seu argumentari,
que és el futbol base, i aquí si que fan l’escurçament, doncs escolti, retallen un
13% concretament de la participació, però vostès penso que, com ajuntament,
tindrien també que fer aquest ajustament de pressupost, de subvenció vull dir.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha tres dictàmens d’urgència, tres modificacions de crèdit, que la
Tinent d’Alcalde havia comentat amb tots els portaveus, per tant, demanaria a
la Sra. Secretària que fes lectura dels tres títols.

ESPAI PÚBLIC URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 7.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT A FAVOR DE LES EMPRESES: ENDESA ENERGÍA SAU,
PELS TREBALLS DERIVATS DEL SOTERRAMENT DE LA XARXA AÈRIA
DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DEL CARRER REFORMA I DEL
CARRER RIERA DE L’ESCORXADOR, PER UN IMPORT DE 51.017,54
EUROS (RC-5/11); UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES CONSTRAULA –
TECNOLOGIA DE FIRMES PELS TREBALLS D’ADEQUACIÓ DELS
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ACCESSOS AL CEIP MARÍUS TORRES, UBICAT ALS CARRERS CTRA.
DE COLLBLANC, ROSICH I CREU ROJA, PER UN IMPORT DE 197.627,92
(RC-6/11); I L’EMPRESA THYSSENKRUPP ELEVADORES SL PELS
TREBALLS DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ESCALES
MECÀNIQUES AL CARRER PARÍS, PER UN IMPORT DE 227.150,27
EUROS (RC-7/11).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 10 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió 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, presentada per l’empresa ENDESA
ENERGÍA SA UNIPERSONAL, núm. P1007N00007083 de data 22 de
novembre de 2010 dels treballs de soterrament de la xarxa aèria del
subministrament elèctric del carrer Reforma i del carrer Riera de l’Escorxador,
per un import de 51.017,54 euros (43.235,20 euros més 7.782,34 euros d’IVA)
(RC-5/11).
ATÈS que per Provisió 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, presentada per la Unió Temporal
d’Empreses CONSTRAULA – TECNOLOGIA DE FIRMES, núm. HO-F11-0131
de data 20 d’octubre de 2011 dels treballs d’adequació dels accessos al CEIP
Maríus Torres, ubicat als carrers Ctra. de Collblanc, Rosich i Creu Roja, per un
import de 197.627,92 euros (167.481,29 € més 30.146,63 € d’IVA) (RC-6/11).
ATÈS que per Provisió 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, presentada per l’empresa
THYSSENKRUPP ELEVADORES SL, núm. 1001130726 de data 2 de febrer
de 2011 dels treball de subministrament i instal·lació d’escales mecàniques al
carrer París, per un import de 227.150,27 euros (192.500,23 euros més
34.650,04 euros d’IVA) (RC-7/11).
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ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits
com a conseqüència dels treballs realitzats, pel que s’hauria de reconèixer els
crèdits a favor de les empreses que van executar els treballs.
ATÈS que l’abonament de la despesa realitzada per import de 475.795,73
euros (403.216,72 € més 72.579,01 € d’IVA) es podrà formalitzar pels imports
i partides següents:
- Per import de 51.017,54 euros (43.235,20 € més 7.782,34 € d’IVA) a càrrec
de la partida núm. 06.1550.619.00.91 del pressupost municipal de 2012,
segons certificat de retenció de crèdit núm. 120009886, de data 15 de
febrer, emès per la Intervenció General.
- Per import de 197.627,92 euros (167.481,29 € més 30.146,63 € d’IVA) es
podrà formalitzar a càrrec de la partida núm. 06.1550.619.00.92 del
pressupost municipal de 2012, segons certificat de retenció de crèdit núm.
120009887, de data 15 de febrer, emès per la Intervenció General
- Per import de 227.150,27 euros (192.500,23 euros més 34.650,04 euros
d’IVA) es podrà formalitzar a càrrec de la partida núm. 06.1550.619.00.90
del pressupost municipal de 2012, segons certificat de retenció de crèdit
núm. 120009885, de data 15 de febrer, emès per la Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del 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, les
conversions administratives de les actuacions administratives realitzades
corresponents a les despeses derivades dels treballs de soterrament de la
xarxa aèria del subministrament elèctric del carrer Reforma i del carrer Riera
de l’Escorxador (RC_5); dels treballs d’adequació dels accessos al CEIP
Maríus Torres, ubicats als carrers Ctra. de Collblanc, Rosich i Creu Roja
(RC_6); i dels treballs de subministrament i instal·lació d’una escala mecànica
al carrer París (RC_7).
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SEGON.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa
ENDESA ENERGÍA SA UNIPERSONAL, amb NIF A81948077, corresponent
a la factura núm. P1007N00007083 de data 22 de novembre de 2010 i per
import de 51.017,54 euros (43.235,20 euros més 7.782,34 euros d’IVA) en
concepte dels treballs de soterrament de la xarxa aèria del subministrament
elèctric del carrer Reforma i del carrer Riera de l’Escorxador.
TERCER.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de la Unió
Temporal d’Empreses CONSTRAULA – TECNOLOGIA DE FIRMES, amb NIF
U64950827, corresponent a la factura número HO-F11-0131 de data 22 de
d’octubre de 2011 i per import 197.627,92 euros (167.481,29 € més 30.146,63
€ d’IVA) en concepte dels treballs d’adequació dels accessos al CEIP Maríus
Torres, ubicats als carrers Ctra. de Collblanc, Rosich i Creu Roja.
QUART.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa
THYSSENKRUPP ELEVADORES SL, amb NIF B46001897, corresponent a la
factura núm. 1001130726 de data 2 de febrer de 2011 i per import de
227.150,27 euros (192.500,23 euros més 34.650,04 euros d’IVA) en concepte
dels treballs de subministrament i instal·lació d’una escala mecànica al carrer
París.
CINQUÈ.- Els crèdits reconeguts als acords anteriors per un import total de
475.795,73 euros (403.216,72 € més 72.579,01 € d’IVA) es formalitzaran pels
imports i partides següents:
- Per import de 51.017,54 euros (43.235,20 € més 7.782,34 € d’IVA) a càrrec
de la partida núm. 06.1550.619.00.91 del pressupost municipal de 2012,
segons certificat de retenció de crèdit núm. 120009886, de data 15 de
febrer, emès per la Intervenció General.
- Per import de 197.627,92 euros (167.481,29 € més 30.146,63 € d’IVA) es
podrà formalitzar a càrrec de la partida núm. 06.1550.619.00.92 del
pressupost municipal de 2012, segons certificat de retenció de crèdit núm.
120009887, de data 15 de febrer, emès per la Intervenció General
- Per import de 227.150,27 euros (192.500,23 euros més 34.650,04 euros
d’IVA) es podrà formalitzar a càrrec de la partida núm. 06.1550.619.00.90
del pressupost municipal de 2012, segons certificat de retenció de crèdit
núm. 120009885, de data 15 de febrer, emès per la Intervenció General.
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.
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SETÈ.- Notificar els anteriors acords a les empreses interessades, a la secció
econòmica i a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.

SERVEIS A LES PERSONES
REGIDORIA DELEGADA D'ESPORTS I JOVENTUT

DICTAMEN 8.APROVAR
LA
FORMALITZACIÓ
I
LA
VALORACIÓ DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A ACTIVITATS
ESPORTIVES AMB L’ENTITAT CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET
PER A LA TEMPORADA 2011/2012, PER UN IMPORT DE 269.802 €.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 3 vots en contra dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i amb 7 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

VIST que mitjançant Decret d’Esports núm. 1.530, amb data 5/3/98, es va
aprovar la minuta-esborrany dels acords per a l’establiment d’acords de
col·laboració amb aquest Ajuntament per a activitats esportives, incorporantse en l’esmentat Decret i com a annex al mateix els acords següents:
- Annex 1
- Annex 2
- Annex 3

Acords per a promoció
Acords per a representació
Acords per a programes específics

VISTA l’Ordenança General Reguladora dels Acords de Col·laboració per a
Activitats Esportives, aprovada per acord de l’Ajuntament Ple en sessió del 5
de maig de 1997.
ATÈS que resulta procedent formalitzar els acords amb les diferents entitats.
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Que el Regidor de Govern d’Esports i Joventut, entén que es donen les
circumstàncies previstes d’abstenció segons el que estableix l’article 28 de la
Llei 30/19992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i de Procediment Administratiu.
ATÈS que procedeix concedir subvencions de conformitat amb l’Ordenança
reguladora esmentada, i en funció de la valoració conjunta efectuada
mitjançant els propis acords.
ATÈS que la despesa derivada dels acords de col·laboració per a activitats
esportives amb l’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET, per un
import de 269.802,00 €, i que es formalitzarà amb càrrec a la partida
03.3410.489.00.00 del pressupost municipal de 2012, segons certificat
d’existència de crèdit 120009582 de data 08/02/2012, expedit per la
Intervenció General.
VISTA la providència de la Tinent d’alcaldia Sra. Mercè Perea i Conillas, per
decret de delegació núm. 9385 de 12/12/2011, publicat al BOP del
20/12/2011, conforme s’elabori l’expedient corresponent.
VIST l’informe jurídic i la documentació que integra l’expedient.
VIST l’informe tècnic emès amb el vist-i-plau del Cap de Servei d’Esports.
ATÈS que la concessió de subvencions per imports superiors a 240.400 € ,
segons l’article 23.1.c. de les Bases d’Execució del Pressupost del 2012 és
competència de l’Ajuntament Ple.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa, per delegació de signatura, la Tinent
d’alcaldia Sra. Mercé Perea i Conillas, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Benestar i Serveis a les Persones,
ACORDA:
Primer.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració amb aquest
Ajuntament per a activitats esportives amb l’entitat CENTRO DE DEPORTES
DE HOSPITALET, i que diu literalment el següent:
“I
Que és voluntat reconeguda de l'Ajuntament de L’Hospitalet
l'establir acords de col·laboració per a activitats esportives, en les
seves vessants de promoció, representació i projectes específics,
segons Ordenança General Reguladora dels acords de col·laboració
per a activitats esportives, aprovada per l’Ajuntament Ple en data 5 de
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maig de 1997, amb diferents entitats i associacions d’entitats de la
Ciutat que així ho sol·licitin.
II
Que l'entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET és una
entitat que ha sol·licitat establir acords de col·laboració per a activitats
esportives amb l’Ajuntament, i que acompleix amb els apartats 8 i 9 de
l’esmentada Ordenança Municipal.
III
Que com a conseqüència de les entrevistes mantingudes entre
l'Ajuntament i l’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET,
ambdues parts han posat de relleu l'interès mutu en establir acords
per dur a terme conjuntament la promoció i pràctica de l’esport.

IV Que l'Ajuntament de L’Hospitalet valora, en principi, com a
positiu l’establiment d’acords per a activitats esportives amb l’entitat
CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET, tant des de l’aspecte
econòmic, com des de l’aspecte de responsabilització i potenciació de
les entitats.
En base a tot l'expressat, de comú acord ambdues parts, formalitzen
un acord amb els pactes següents:

PACTES
CAPÍTOL I - TERMES GENERALS DE L’ACORD.
1.1. L’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET ha
presentat un projecte d’activitats a desenvolupar durant la temporada
esportiva 11/12, que proposa que s’acullin als acords de col·laboració.
També ha presentat el pressupost de les activitats amb el càlcul
d’ingressos i despeses previstos per al projecte, així com la memòria
de la temporada anterior, amb el balanç econòmic corresponent.
1.2. L’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET es
compromet a realitzar les activitats previstes per a cada temporada,
mentre tinguin vigència els presents acords.
1.3. Els presents acords podran prorrogar-se, en períodes d’una
temporada, previ acord d’ambdues parts.
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1.4. Per al seguiment dels termes del present acord es formarà una
Comissió de Seguiment, segons composició i funcions detallades al
Capítol V.

CAPÍTOL II - ASPECTES TÈCNICS DE L’ACORD.
2.1. Totes les activitats, així com la seva catalogació dins els apartats
de promoció, representació o projectes específics, objecte d’aquest
acord per a la temporada 11/12, es fan constar com a annexes 1, 2 i 3
de la temporada 11/12. Per a les temporades 12/13, 13/14 i 14/15,
s’adjuntaran a aquest acord els annexes 1, 2 i 3 corresponents a les
temporades 12/13, 13/14 i 14/15.

2.2. Aquests acords seran vigents fins a la finalització de la
temporada 14/15, és a dir, durant les temporades 11/12, 12/13, 13/14 i
14/15, si no existeix denúncia prèvia per qualsevol de les parts per
l'incompliment d’alguna de les clàusules dels acords o en cas de
produir-se una infracció legal.
2.3. L’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET es
compromet a col·laborar amb l'Ajuntament per desenvolupar activitats
adreçades a grups que mereixen especial atenció pel que fa a la
pràctica esportiva, establint la Comissió de Seguiment les activitats
que es considerin adequades.
2.4. L’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET es
compromet a facilitar tota la informació i l’accés al personal autoritzat
per l'Ajuntament, per a tot el que faci referència a les activitats motiu
d’aquest acord.
2.5. L’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET
col·laborarà en els actes que anualment indiqui la Comissió de
Seguiment del present acord.
2.6. L’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET assistirà a
totes les reunions a les quals sigui convocada per l'Ajuntament.
2.7. L’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET s’haurà de
cenyir a la normativa que l'Ajuntament hagi editat sobre publicacions,
publicitat, etc.
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2.8. L’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET consignarà
a tota la documentació i propaganda pública de l’entitat, sota el seu
nom i símbols "... amb el suport de l'Ajuntament de L’Hospitalet".
2.9. L’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET es
compromet a fer la distribució interna de tot el material i de tota la
informació que, amb aquest propòsit, li sigui lliurat per l'Ajuntament.
2.10. L’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET haurà de
fer el lliurament de la documentació justificativa necessària en els
terminis que estableix l’Ordenança Municipal reguladora dels acords
per a activitats esportives.

CAPÍTOL III - DE LA VALORACIÓ ECONÒMICA DE L’ACORD.
3.1. La valoració econòmica dels acords, i segons especifiquen els
punts 5, 6 i 7 de l’Ordenança Municipal Reguladora dels acords per a
activitats esportives, s’estableix, per a la temporada 11/12, en
269.802,00 €.
3.2. La valoració econòmica dels acords, per a les temporades 12/13,
13/14 i 14/15 s’establirà posteriorment, en funció de les activitats que
l’entitat proposi per a aquelles temporades, i en funció del seu
acompliment dels acords establerts per a la temporada 11/12.

CAPÍTOL IV - DEL RÈGIM ECONÒMIC DE L’ACORD.
4.1. L’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET es farà
responsable de la contractació de tot el personal necessari per a
desenvolupar les seves activitats, actuant aquesta com a entitat
patronal a tots els efectes.
4.2. L’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET gestionarà
econòmicament tots els serveis que realitzi (cursets i altres programes
esportius).
4.3. Per als serveis gestionats econòmicament per l’entitat CENTRO
DE DEPORTES DE HOSPITALET i que estiguin inclosos en
l’Ordenança Reguladora de Preus Públics a les instal·lacions
esportives municipals, el preu serà, com a màxim, el que en aquestes
s’assenyala.
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4.4. L’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET permetrà
l’accés a tota la informació comptable al personal autoritzat de
l'Ajuntament sempre que aquest ho sol·liciti.
4.5. L’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET permetrà la
realització d’auditories econòmiques de l’entitat sempre que
l'Ajuntament ho estimi convenient.
4.6. En tot cas, l’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET
haurà d’atenir-se literalment al que assenyala l’Ordenança Municipal
reguladora dels acords de col·laboració per a activitats esportives.

CAPÍTOL V - LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACORD.
5.1. La Comissió de Seguiment del present acord estarà integrada
per un President i cinc Vocals. Actuarà com a President de la
Comissió el Regidor d’Esports i Joventut, o persona en qui delegui, i
com a Vocals, dos per part municipal, el Cap de la Secció de
Dinamització Esportiva i el Cap del Negociat de Seguiment i
Assessorament a Entitats Esportives, i per part de l’entitat CENTRO
DE DEPORTES DE HOSPITALET el President de l’entitat i els
responsables tècnic i econòmic d’aquesta. El President de la Comissió
de Seguiment tindrà, en cas necessari, vot de qualitat.
5.2. Aquesta comissió comptarà amb el suport d’un tècnic per part de
l’Ajuntament i d’un tècnic per part de l’entitat, que realitzaran
conjuntament el seguiment continu de les activitats programades i,
una vegada finalitzades aquestes, entre els mesos de setembre i
octubre, i previ a la reunió de la Comissió de seguiment, presentaran
un informe conjunt sobre aquestes activitats.
L’esmentat informe serà valorat per part de la Comissió de Seguiment,
conjuntament amb la Memòria i la resta de documentació justificativa
presentada per l’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET,
amb el propòsit de determinar l’acompliment del programa d’activitats
previst.
5.3. Els tècnics de l’Ajuntament i de l’entitat CENTRO DE
DEPORTES DE HOSPITALET nomenats per a fer el seguiment
conjunt de les activitats formaran part amb veu, però sense vot, de la
Comissió de Seguiment de l’acord.
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5.4. L’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET haurà de
comunicar per escrit a l’Ajuntament els noms i càrrecs de les persones
que, a més del President, formaran part de la Comissió de Seguiment
de l’acord, així com el nom de la persona designada per l’entitat per
realitzar el seguiment continu de les activitats programades.
5.5. La Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any, entre
els mesos de gener i març. A més, també es reunirà sempre que ho
sol·liciti el President o qualsevol de les parts representades. Les
reunions les convocarà per escrit el President, amb una antelació
mínima de set dies.
5.6. Seran funcions de la Comissió de Seguiment totes aquelles que
els termes del present acord assenyalen, així com qualsevol qüestió
que sorgeixi de la interpretació d’aquest.
5.7. Els acords de la Comissió es prendran per unanimitat. Quan això
no sigui possible, es decidirà per majoria.

CAPÍTOL VI - DISPOSICIONS FINALS.
6.1. L'incompliment o acompliment defectuós de qualsevol d’aquestes
normes, suposarà l’automàtica anul·lació de l’acord que s’estableix, si
una vegada advertida l’entitat CENTRO DE DEPORTES DE
HOSPITALET no rectifiqués en el termini de 30 dies.
6.2. L'Ajuntament de L’Hospitalet s’inhibeix de tota responsabilitat
penal, cívica, fiscal, laboral i administrativa, tant directa com
subsidiària, deguda als actes i contractes que l’entitat CENTRO DE
DEPORTES DE HOSPITALET realitzi o atorgui en relació al present
acord.
El que signen per duplicat i a un sol efecte a la Ciutat de L’Hospitalet,
en data al principi assenyalada.”

Segon.- Aprovar els annexos al conveni, segons el següent literal:
“Annex 1

Acords per promoció

L’entitat Centro de Deportes de Hospitalet es compromet a organitzar i a
mantenir durant la temporada 11/12 les següents activitats i equips:
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Esport/activitat

Categoria/edat

Competició

Sexe

futbol

Promesas

escolar

masc.

futbol

Pre-benjamí A

escolar

masc.

futbol

Pre-benjamí B

escolar

masc.

futbol

Pre-benjamí C

escolar

masc.

futbol

Pre-benjamí D

escolar

masc.

futbol

Benjamí A

escolar

masc.

futbol

Benjamí B

escolar

masc.

futbol

Benjamí C

federat

masc.

futbol

Benjamí D

federat

masc.

futbol

Benjamí E

federat

masc.

futbol

Aleví A

escolar

masc.

futbol

Aleví B

federat

masc.

futbol

Aleví C

federat

masc.

futbol

Aleví D

federat

masc.

futbol

Aleví E

federat

masc.

futbol

Aleví F

federat

masc.

futbol

Infantil A

federat

masc.

futbol

Infantil B

federat

masc.
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futbol

Infantil C

federat

masc.

futbol

Infantil D

federat

masc.

futbol

Cadet A

federat

masc.

futbol

Cadet B

federat

masc.

futbol

Cadet C

federat

masc.

futbol

Cadet D

federat

masc.

futbol

Juvenil A

federat

masc

futbol

Juvenil B

federat

masc

futbol

Juvenil C

federat

masc

Annex 2

Acords per representació

L’entitat Centro de Deportes de Hospitalet es compromet a organitzar i a
mantenir durant la temporada 11/12 les següents activitats i primers equips:

Esport/activitat

Categoria/edat

Categoria/competició

Sexe

Futbol

Amateur

2ª Div.B

masc.

La valoració de les activitats de l’annex 1 i de l’annex 2 és de 269.802 €.”

Tercer.- Aprovar la concessió a l’entitat CENTRO DE DEPORTES DE
HOSPITALET d’una subvenció per una quantitat establerta en 269.802,00 €,
de conformitat amb l’avaluació efectuada pel Servei d’Esports, per a les
activitats que realitza durant la temporada 2011/2012, és a dir, des d’agost de
2011 fins a juliol del 2012, pressupostades en 787.900 €. Aquesta subvenció
representa un 34,24 % del pressupost de l’activitat finançada.
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Quart.- La despesa derivada dels acords de col·laboració per a activitats
esportives amb l’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET, per un
import de 269.802,00 €, anirà amb càrrec a la partida 03.3410.489.00.00
d’altres transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre del
pressupost ordinari vigent, segons document de retenció de crèdit número
120009582 de data 08/02/2012, expedit per la Intervenció General. Aquesta
subvenció resta subjecta a les actuacions de comprovació i control financer,
establertes en les Bases d’Execució aprovades per aquest Ajuntament.
Cinquè.- L’entitat subvencionada haurà de fer constar en la documentació
propaganda impresa que és beneficiària de l’aportació municipal, així com
posar en coneixement d’aquest Ajuntament l’obtenció, en el seu cas, de
subvencions procedents d’altres administracions.
Sisè.- L’eficàcia de la present subvenció quedarà condicionada a
l’acompliment de les obligacions establertes en les Bases d’Execució del
pressupost municipal per al 2012, així com de les justificacions de les què
s’hagin concedit amb anterioritat.
Setè.- L’entitat subvencionada estarà obligada a acreditar abans de la seva
percepció que es troba al corrent de les seves obligacions fiscals.
Vuitè.- L’entitat subvencionada haurà d’acreditar davant l’Ajuntament la
realització de l’esmentada activitat, en un termini de 6 mesos a comptar des
del següent dia hàbil d’haver-se fet efectiu l’import, i no superior al 31 de
desembre del 2012.
Novè.- Pel que fa a infraccions, responsabilitats i sancions s’aplicarà allò que
disposa el Títol IV de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions, i en el seu cas pel que es disposa a la normativa local
corresponent.
Desè.- Donar trasllat d’aquests acords a la Regidoria d’Esports i Joventut, a la
Secretaria General, al Registre d’entitats, a Intervenció, a la Secció
Econòmico-Administrativa i a l’interessat.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 9.ACCEPTANT LES BASES PER A LA GESTIÓ I
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA
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DOMICILIARIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER L’ANY 2012,
PUBLICADES EN EL BOPB DE 5 DE MARÇ DE 2012, I APROVAR LA
DESPESA PER UN IMPORT MÀXIM DE 413.497 €.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que per acord de Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet es va aprovar, en
sessió de 24 de febrer de 2009, la minuta del “Conveni específic entre
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i la Diputació de Barcelona per al
desenvolupament del programa d’implantació prioritària de teleassistències
del servei local de teleassistència”, dintre del Pla de Concertació “Xarxa
Barcelona - Municipis de Qualitat 2008-2011”, aprovat per la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 18 de desembre de 2008.
VIST que la Diputació de Barcelona, en la sessió de la seva Junta de Govern
de data 23 de febrer de 2012 (BOPB 05.03.12), va aprovar les Bases per a la
gestió i desenvolupament del Programa de Teleassistència - Any 2012.
ATÈS que l’article 7 de les Bases estableix que l’empresa adjudicatària del
servei de teleassistència en la província de Barcelona, serà TELEVIDA, S.L.; i
que el seu article 11.4 preveu que els ens locals hauran “d’abonar directament
a l’empresa adjudicatària del Servei Local de Teleassistència el 42% de les
quotes mensuals de manteniment, prèvia presentació de factura per part
d’aquesta empresa. Aquestes quotes seran meritades a partir de la seva
instal·lació”.
ATÈS que resulta necessari l’aprovació de les bases per part d’aquest
Ajuntament, per la seva participació al Programa de teleassistència
domiciliària de la Diputació de Barcelona per l’any 2012 i establir la despesa
màxima resultant, a l’efecte de poder oferir el servei de teleassistència a la
ciutadania que pot resultar beneficiària.
VISTES les Bases per a la gestió i desenvolupament del Programa de
Teleassistència - any 2012.
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VIST l’informe tècnic favorable emès per la Cap de Secció per la Promoció i
Atenció a la Dependència de l’Àrea de Benestar i Famílies.
VISTA l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre els compromisos
econòmics que es deriven de la prestació d’aquest servei.
VIST l’informe de l’assessora jurídica de l’Àrea de Benestar i Famílies.
ATESES les competencies atribuides al Ple municipal, de conformitat amb
l’art. 23.1 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici en curs.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Serveis a les persones,
ACORDA:
PRIMER.- ACCEPTAR les Bases per a la gestió i desenvolupament del
Programa de teleassistència - any 2012, aprovades per la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona en sessió de 23 de febrer de 2012 (BOP 05.03.12),
d’acord amb el Conveni signat per l’Ajuntament de L'Hospitalet per
desenvolupament al Programa de teleassistència domiciliària de la Diputació
de Barcelona, acceptant expressament Televida S.L, com l’empresa que ha
de dur a terme el servei i obligant-se a abonar-li directament el 42% de les
quotes mensuals de manteniment, en la forma i condicions establertes a les
mateixes bases.
SEGON.- APROVAR la despesa derivada del present acord , per un import
màxim de 413.497,00 euros per l’any 2012 amb càrrec a la partida
pressupostària 12.05.2330.227.06.03 segon document comptable RC núm.
120012661 de data 09/03/2012 emès per la Intervenció General, a favor de
l’empresa adjudicatària del servei de Teleassistència en la província de
Barcelona, de conformitat amb l’establert a les Bases.
TERCER.- RECONÈIXER, si s’escau, les actuacions que es puguin haver
executat en compliment del programa fins al dia de l’aprovació del
corresponent acord.
QUART.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

DICTAMEN 10.PER APROVAR L’ACTA DE MUTU ACORD DE
MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSORCI
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SANITARI INTEGRAL PER FIXAR EL PRESSUPOST DEL SERVEI D’AJUT
A DOMICILI PER L’ANY 2012 EN LA QUANTITAT DE 4.663.775,20 €.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple municipal, en sessió de 4 de març de 2008, va aprovar la
subscripció d’un conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Ajuntament
de L’Hospitalet i el Consorci Sanitari Integral, per a la gestió dels serveis
integrals d’ajut a domicili de la ciutat de L’Hospitalet, el qual va entrar en vigor
el dia 1 de maig de 2008; i que aquest conveni va ser modificat mitjançant
acord del Ple municipal de data 1 de juliol de 2008.
ATÈS que al pacte Quart, apartat i) de l’esmenat conveni estableix els preus
unitaris per cadascun dels serveis; així com, amb efectes de 31 de desembre
de cada any natural de vigència del conveni, s’haurà de fer una regularització,
en funció dels serveis efectivament prestats i de les aportacions directament
rebudes dels usuaris pel Consorci Sanitari Integral, a l’efecte de determinar
l’aportació municipal per l’any següent.
ATÈS que el finançament dinerari dels serveis integrals d’ajut a domicili,
correspon al pressupost municipal i subvencions de la Diputació de Barcelona.
I aquets imports subvencionats per l’Excma Diputació de Barcelona i per la
Generalitat de Catalunya no son fixos, sinó que es determinen unilateralment
per part del Departament d’Acció Social i Ciutadania, per cada renovació
anual del Contracte referit.
ATÈS que l’increment econòmic per a l’exercici 2012 es fonamenta en una
linia de continuïtat d’actuacions, augmentant només l’import econòmic en
funció del contingut d’hores per atendre a aquells usuaris nous que es troben
en situació d’alt risc social i aquells casos greus de grau 1 nivell 2. Aquest
increment es preveu de 18.517 hores de treball.
ATÈS que des del mes d’octubre de 2011, s’ha començat a implementar el
grau 1 nivell 2 (dependència moderada), dins el marc de la Llei 39/2006, de 14
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de desembre, per a la Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les
Persones en situació de Dependència.
ATÈS que el principi de cooperació interadministrativa està prevista la forma
genèrica de l’article 4 de la Llei 30/1992, LRJ-PAC i, per a l’Administració
Local, la cooperació interadministrativa està prevista als articles 55 a 57 de la
Llei Estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim Local. En
especial, l’article 57 esmentat, diu que la cooperació entre les diverses
Administracions Públiques territorials, podrà desenvolupar-se, en tot cas,
mitjançant consorcis o convenis administratius.
ATÈS que en el conveni de col·laboració, la modificació que ens interessa es
troba exclosa, tant de l’àmbit del RDL 2/2000, de 16 de juny TRLCAP ( art.
3.1.c), com de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic (art. 4.1.c), i està regulat en els art. 303 i següents del Decret núm.
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals.
ATÊS que aquesta modificació no suposa en cap cas, el naixement d’una
nova relació jurídica o l’extinció de la preexistent, sinó la novació d’alguns dels
elements anteriors (pressupost anual destinat per portar a terme els serveis),
mantenint-se inamovibles els elements fonamentals que configuren la relació
(subjectes i prestacions objecte del conveni). Així, d’acord amb l’article 1203
del Codi Civil com a norma subsidiària, les obligacions poden modificar-se, a
més de per altres causes, variant el seu objecte o les seves condicions
principals.
A més, l’article 1204 del Codi Civil exigeix, per a que una obligació quedi
extingida per una altra que la substitueixi, que així es declari de manera
terminant o que l’antiga i la nova siguin del tot incompatibles; circumstàncies
que no es donen en aquest cas perquè, com abans ja s’ha manifestat, no es
modifiquen els elements fonamentals de la relació jurídica, sinó uns elements
accidentals de la mateixa i que deriven directament d’aquells elements
fonamentals, com és el pressupost destinat pels serveis.
ATESOS els preceptes legals de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis
Socials de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció a les Persones amb Situació de Dependència, on es
regulen els serveis d’ajut a domicili.
VISTA la minuta de l’acta de mutu acord per la qual es fixa l’aportació
econòmica per al desenvolupament dels Serveis Integrals d’Ajut Domiciliaria
durant l’exercici 2012.
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VIST l’Informe tècnic emès per la Cap de Servei de l’Àrea de Benestar i
Famílies.
ATÈS que consta a l’expedient acreditació comptable de l’existència de crèdit
per atendre la despesa que comportarà l’aprovació del present expedient.
VIST l’informe de l’assessora jurídica de l’Àrea de Benestar i Famílies.
ATESES les competències atribuïdes al Ple municipal, d’acord amb el que
disposen l’art. 122 en relació amb l’art. 47.2h) i k) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, i a l’art. 188 del ROAS, així com de conformitat amb les Bases
d’Execució del Pressupost Municipal per l’exercici 2012, al seu art. 23.1.c.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Serveis a les persones,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta de l’acta de mutu acord de modificació del
conveni de col·laboració interadministrativa amb el Consorci Sanitari Integral
per fixar el pressupost del Servei d’Ajut a Domicili per l’any 2012, el qual
quedarà redactat en el sentit següent:
Fixar l’aportació municipal per l’any 2012, en la quantitat de
4.663.775,20.-€ i, en conseqüència, modificar l’últim paràgraf del pacte
Quart, i) del conveni, el qual queda redactat com segueix:
“D’acord amb tot l’anterior, per el període comprès entre el dia 1 de
gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012, l’aportació municipal
suposarà 4.663.775,20 €., diferència entre el cost previst dels serveis a
prestar durant l’esmentat període de dotze mesos 5.075.389,20 € i els
pagaments previstos durant l’any 2012 pels usuaris 411.614,00 €,
quedant aquesta aportació oberta, amb possibilitats d’incrementar-se
segons evolucioni durant l’any el desplegament de la Llei de la
Dependència, en funció de l’augment de la demanda de serveis
reconeguts per aquesta Llei com drets dels ciutadans.”.
SEGON.- RECONEIXER les actuacions realitzades des del dia 1 de gener de
2012.
TERCER.- IMPUTAR la despesa de QUATRE MILIONS SIS-CENTS
SEIXANTA-TRES MIL SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT
CENTIMS (4.663.775,20 €) a la partida núm. 2112.05.2330.454.01.00, segons
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el document comptable RC núm. 120013157 de data 19/03/2012 emès per la
Intervenció General.
QUART.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

DICTAMEN 11.PER APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DEL
CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 10 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials en el Títol IV De a
participació cívica en els Serveis Socials de Catalunya estableix els diferents
òrgans i nivells de participació. Recull la participació tant de la societat civil
organitzada com la de les persones usuàries dels serveis socials.
ATÉS que s’estableix la necessitat d’implicar a la ciutadania en el sistema de
serveis socials, tant en allò referent a la definició de les necessitats, com en la
presa de decisions i en la gestió de serveis.
ATÉS que la constitució del Consell Municipal de Serveis Socials ha de
respondre a aquests objectius i funcions, tot tenint en compte els principis i
finalitats dels Serveis Socials.
VIST que el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació
i coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, desenvolupa i defineix els
diferents òrgans reconeguts en la Llei 12/2007 de serveis socials.
Es en aquest sentit que s’emmarquen els diferents mecanismes i òrgans de
participació cívica d’acord amb l’estructura dels Serveis Socials. Entre els
diferents òrgans es troben els Consells Municipals de Serveis Socials.
Aquests consells, estan definits com “a òrgans col·legiats de participació
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comunitària per a l’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria
de serveis socials en els municipis”.
VIST que l’article 49 de la Llei 12/2007 estableix els òrgans de participació
ciutadana i associativa.
VIST que l’article 54 de la Llei 12/2007 estableix l’obligació de constituir un
consell municipal de serveis socials, per part dels Ajuntaments prestadors de
serveis socials. D’acord amb aquest article, el consell suposa la creació d’un
òrgan col·legiat, el qual ha d’estar compost per representants del ens local, els
usuaris, les entitats representatives dels interessos dels ciutadans,
empresaris, sindicats i professionals, dones y entitats d’iniciativa social al
municipi.
VIST el Decret núm. 007640/2011 de data 25 d’octubre de 2011, pel qual
s’aprova i s’anomena una Comissió redactora encarregada del projecte de
Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat.
VISTA l’acta de reunió de la Comissió d’estudi encarregada de redactar
l’avantprojecte de reglament del Consell Municipal de Serveis Socials per la
qual es formalitza la seva constitució, de data 25 d’octubre de 2011.
VISTES les diferents actes que formalitzen les diferents reunions mantingudes
per la Comissió d’estudi encarregada de redactar el projecte de reglament del
Consell Municipal de Serveis Socials.
VIST l’informe de la Secretaria General de Ple, en funcions, de data 23 de
març de 2012, pel qual es posen en manifest les observacions i correccions al
projecte de reglament necessàries per sotmetre’l a l’aprovació de la Junta de
Govern Local de data 27 de març de 2012.
VISTA l’acta d’aprovació de redactat per part de la Comissió d’estudi
encarregada de redactar el projecte de reglament del Consell Municipal de
Serveis Socials, de data 23 de març de 2012, incorporant i aprovant les
correccions efectuades per la Secretaria General de Ple, en funcions.
VIST l’expedient administratiu que conforma els tràmits duts a terme per
sotmetre l’esmentat text del reglament a aprovació de la Junta de Govern
Local.
VIST que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 27
de març de 2012, es va aprovar el projecte de Reglament del Consell
Municipal de Serveis Socials de L’Hospitalet de Llobregat.
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ATÈS que el present expedient no resulta necessària l’existència de crèdit
adequat i suficient.
VIST l’informe tècnic de l’Àrea de Benestar i Famílies
VISTA la provisió de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Benestar i Famílies.
VIST l’informe de la Secretària General de Ple, en funcions.

El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Serveis a les persones,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment el Reglament del Consell Municipal de
Serveis Socials de L’Hospitalet de Llobregat, que es transcriu a continuació:
”REGLAMENT DEL CONSELL
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

MUNICIPAL

DE

SERVEIS

SOCIALS

DE

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

Article 2.- Finalitats i objectius del Consell
La finalitat del Consell és instrumentar la participació de la ciutadania i de tots els
agents socials vinculats al territori de L’Hospitalet en les polítiques socials del
municipi, per tal d’integrar a les persones implicades en la pressa de decisions
que possibilitin l’eficàcia i el reforçament de la xarxa de serveis socials.
Es concreten com a objectius d’aquest Consell:
a) Implicar a la societat local en els assumptes socials fent efectiva una participació
real i activa.
b) Promoure la cohesió social als efectes de prevenir la fragmentació social.
c) Potenciar la innovació en la prestació dels serveis socials.
d) Reforçar les xarxes de serveis socials de suport.
e) Crear un espai estable d’intercanvi d’informació general i de seguiment del Pla
Local d’Actuació en matèria de Serveis Socials.

Article 3.- Funcions
a) Debatre sobre les necessitats socials dins l’àmbit dels Serveis Socials municipals.
b) Detectar necessitats socials col·lectives, tot realitzant propostes i suggeriments de
millora integral dels recursos i serveis.
c) Informar sobre la Cartera de Serveis Municipal, així com de la corresponent memòria
anual dels Serveis Socials Municipals.
d) Deliberar sobre la orientació general dels serveis socials del municipi efectuant les
propostes que consideri necessàries.
e) Fomentar la coordinació de la programació i les intervencions de les administracions,
les entitats privades i la iniciativa social en el municipi de L’Hospitalet de Llobregat.
f) Aprovar, si escau, el reglament de funcionament intern del Consell Municipal de
Serveis Socials.
g) Crear, coordinar i incorporar les Taules Sectorials necessàries dins del Consell
Municipal de Serveis Socials.
h) Fomentar la coordinació entre les institucions públiques i privades que actuen en
l’àmbit dels serveis socials.
i) Proposar actuacions en matèria de serveis socials als Consells territorials,
Supramunicipals i/o al Consell General de Serveis Socials.
j) I en general, informar d’aquells temes d’interès municipal en l’àmbit dels serveis
socials que demani l’ajuntament.
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TÍTOL II
COMPOSICIÓ DEL CONSELL
Article 4. -Òrgans del Consell Municipal
El Consell Municipals de Serveis Socials de L’Hospitalet de Llobregat, s’estructura
per al seu funcionament en els següents òrgans:
-

La presidència del Consell.
La vicepresidència.
El Plenari.
La Comissió Permanent.
Les Taules Sectorials.
La Secretària del Consell.

Article 5. La Presidència del Consell
La Presidència del Consell Municipal de Serveis Socials és l’òrgan unipersonal que
representa al Consell en el seu àmbit extern de projecció social.
Correspon la Presidència a l’Alcaldia o a la persona membre de la Corporació en
qui es delegui.
Article 6.- La Vicepresidència del Consell
La Vicepresidència del Consell Municipal de Serveis Socials es l’òrgan unipersonal
que substitueix a la Presidència.
Correspon la Vicepresidència al/la Tinent/a d’Alcaldia o al/la Regidor/a de
Govern en matèria de serveis socials.
Article 7.- El Plenari
El Plenari del Consell és el màxim òrgan col·legiat de deliberació del Consell en el
qual estaran representats tots els agents socials implicats en l’àmbit dels serveis
socials.
La composició del plenari és la següent:
President/a: La persona que ostenti la presidència del Consell.
Vicepresident/a: La persona que ostenti la vicepresidència del Consell.
Vocals:
a) Una persona representant de cadascun dels grups polítics municipals constituïts en el
sí de la corporació municipal.
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b) Els/les Tinents/es d’Alcaldia, Regidors/es de Govern que ostentin la delegació en
matèria d’immigració i nova ciutadania, salut, transport, educació, cultura, esports,
joventut, habitatge, accessibilitat i ocupació, seguretat, així com els/les Regidors/es
Presidents/es de Districte.
c) El/la Cap de Serveis i els/les Caps de Secció, i/o el personal tècnic municipal en
matèria de Serveis Socials en qui es delegui.
d) Una persona tècnica municipal en matèria de: gent gran, persones amb discapacitat,
dones, infància i adolescència, persones amb problemàtica social derivada de malaltia
mental , i inclusió social.
e) Dues persones tècniques municipals representants de cadascun dels col·lectius
professionals de: Treball Social, Educació Social i Psicologia.
f) Una persona tècnica municipal en representació de cadascun dels Serveis de prestació
garantida de competència municipal que composin la Cartera de Serveis Socials.
g) Una persona d’especial rellevància per a la ciutat per cadascun dels àmbits següents:
gent gran, persones amb discapacitat, dones, infància i adolescència, persones amb
malaltia mental, i inclusió social.
h) Tres persones en representació de les persones usuàries dels serveis socials bàsics de
competència municipal.
i) Una persona que ostenti el càrrec de Direcció / Gerència, o persona en qui es delegui,
en representació de cada tipologia de Serveis a la Ciutat dins de l’àmbit de les
Persones amb Discapacitat.
j) Una persona en representació de cadascuna de les Associacions de la Ciutat dins de
l’àmbit de les Persones amb Discapacitat.
k) Una persona que ostenti el càrrec de Direcció / Gerència, o persona en qui es delegui,
en representació de cada tipologia de Serveis a la Ciutat dins de l’àmbit de la Gent
Gran.
l) Una persona en representació de cadascuna de les Associacions de la Ciutat dins de
l’àmbit de la Gent Gran.
m) Una persona que ostenti el càrrec de Direcció / Gerència, o persona en qui es delegui,
en representació de cada tipologia de Serveis a la Ciutat dins de l’àmbit de les Dones.
n) Una persona en representació de cadascuna de les Associacions de la Ciutat dins de
l’àmbit de les Dones.
o) Dues persones que ostentin el càrrec de Direcció / Gerència, o persona en qui es
delegui, en representació de cada tipologia de Serveis a la Ciutat dins de l’àmbit de
Infància i Adolescència.
p) Una persona que ostenti el càrrec de Direcció / Gerència, o persona en qui es delegui,
en representació de cada tipologia de Serveis a la Ciutat dins de la Inclusió Social.
q) Una persona que ostenti el càrrec de Direcció / Gerència, o persona en qui es delegui,
en representació de cada tipologia de Serveis a la Ciutat dins de l’àmbit de Persones
amb Malaltia Mental.
r) Una persona en representació de cadascuna de les Associacions de la Ciutat dins de
l’àmbit de Persones amb Malaltia Mental.
s) Una persona en representació de la Taula del Tercer Sector Social i del mon
empresarial, que tinguin per objecte la prestació de Serveis Socials a l’Hospitalet de
Llobregat.
t) Una persona representant de cada sindicat present a L’Hospitalet de Llobregat, que
sigui representativa i/o mantingui una vinculació amb els Serveis Socials.
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u) Una persona representant de la Federació d’Associacions de Veïns i de Veïnes de
L’Hospitalet.

Així mateix, la Secretaria del Consell tindrà la condició de membre del Plenari, qui
actuarà amb veu i sense vot.
Article 8. Designació dels membres del Plenari
a) Les persones en representació dels grups polítics municipals seran designades pel/la
seu/va portaveu, per mitjà d’escrit, sense que necessàriament hagin de tenir la
condició de Regidor/a.
b) Els/les Tinents/es d’Alcaldia, Regidors/es Delegats/es els/les quals podran delegar
l’assistència al plenari en una persona al servei de l’Ajuntament, que en depengui
funcionalment.
c) La persona representant de les diferents Àrees Territorials serà el/la Regidors/a de
Districte o la persona que aquest designi.
d) El/la Cap de Serveis, els/les Caps de Secció, i/o el personal tècnic municipal en
matèria de Serveis Socials en qui es delegui, seran designats pel Regidor/a Delegat/da
en matèria de serveis socials.
e) El personal tècnic municipal serà designat pel/la Tinent/a d’Alcaldia o Regidor/a de
Govern que ostenti la delegació en cada matèria.
f) Les persones d’especial rellevància que figuren a l’article anterior seran designades a
proposta del pel/la Tinent/a d’Alcaldia o Regidor/a de Govern que ostenti la
delegació en matèria de serveis socials, i nomenades formalment mitjançant Decret.
g) Les persones que representin a les persones usuàries de serveis socials seran
escollides d’entre aquelles que formin part de la xarxa de serveis socials municipals i
que manifestin el seu desig de participar en el consell.
h) Les persones que representen als Serveis seran designades entre elles segons el
servei prestat i per tipologia, de comú acord. A falta de consens, la persona
representant del Servei serà aquella que ostenti més antiguitat al Registre d’Entitats
de Serveis Socials; podent establir-se entre elles, mecanismes de successió de la
representació en funció de l’antiguitat.
i) Les persones en representació de les Associacions seran designats pels seus òrgans de
govern. La seva designació s’acreditarà per mitjà de certificat expedit pel respectiu
representant.
j) La persona en representació del Tercer Sector i empresarial de prestació de serveis
socials serà aquella que tinguin un major grau d’implantació a la ciutat, atenent un
major número de centres de la seva titularitat i a igual número una major antiguitat.
k) La persona en representació de les associacions sindicals seran designades pel seus
respectius òrgans de govern. La seva designació s’acreditarà per mitjà de certificat
expedit pel respectiu representant.
l) La persona en representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de
L’Hospitalet serà designada pel seu òrgan de govern. La seva designació s’acreditarà
per mitjà de certificat expedit pel respectiu representant.
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Article 9.- La Comissió Permanent
1.- La Comissió Permanent és l’òrgan col·legiat designat pel Plenari, que té com
objectiu garantir el funcionament àgil i dinàmic del Consell entre la celebració de
les sessions del Plenari, per tal de que totes les persones membres puguin estar
informades de les tasques realitzades per totes les Taules Sectorials.
2.- La Comissió Permanent estarà constituïda per:
a. La Presidència del Consell.
b. La Vicepresidència.
c. Tres persones en representació de totes les Associacions que participen al Plenari
per cadascun dels àmbits que composin el Serveis Socials municipals.
d. Una persona que ostenti el càrrec de Direcció / Gerència, o persona en qui es
delegui, en representació de tots els Serveis de competència municipal a la Ciutat
per cadascun dels àmbits representats en aquest Consell.
e. El/la Cap de Serveis, els/les Caps de Secció i/o el personal tècnic municipal en
matèria de Serveis Socials en qui es delegui, seran designats/es pel/la Tinent/a
d’Alcaldia o pel/la Regidor/a de Govern en matèria de serveis socials.
f. Personal tècnic municipal representant de cadascun dels àmbits que composin els
Serveis Socials municipals encarregat/da de la direcció de les Taules Sectorials.
g. Personal tècnic municipal representant en matèria d’immigració i nova
ciutadania, salut, transport, educació, cultura, esports, joventut, habitatge,
accessibilitat i ocupació, seguretat i representants de cada districte, en funció de
la matèria a treballar i segons calendari de treball aprovat.

3.- La designació dels membres de la comissió permanent correspon al Plenari del
consell per acord adoptat amb el quòrum de la majoria simple, a proposta de
cadascun dels sectors representats, entre les persones membres del Plenari. El
nomenament haurà de tenir en compte el criteri de paritat de gènere.
4.- Cas que es produeixi una vacant entre els membres de la Comissió, aquesta
podrà designar provisionalment a un membre del Plenari, del sector
corresponent que el substitueixi, fins al nomenament definitiu pel plenari que
haurà de tenir lloc en la primera sessió que es celebri amb posterioritat a la data
en que s’hagi produït la vacant.
5.- Actuarà de Secretaria de la Comissió la persona que ho sigui del Plenari.
Article 10.- Taules sectorials
1.- Les Taules sectorials del Consell són els òrgans col·legiats, de caràcter
temporal o permanent, que donen operativitat i agilitzaran les línies de treball
fixades pel Consell Municipal de Serveis Socials, d’acord amb les funcions que li
han estat assignades.
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2.- El Plenari, a proposta del seu President, acordarà per raó de l’àmbit a
desenvolupar (Gent Gran, Persones amb Discapacitat, Dones, Infants, Inclusió
Social, Persones amb Malaltia Mental,... ) els components de les Taules Sectorials
atenent a la seva especificitat, encara que no formin part del Consell.
3.- La composició de les Taules Sectorials i el seu règim de funcionament serà
determinat pel plenari en el moment de la seva creació. El qual haurà de
determinar la persona que ostenti la presidència i la secretària de la Taula
Sectorial.

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

TÍTOL III
REGIM JURÍDIC I DE FUNCIONAMENT DELS ORGANS DEL CONSELL.
CAPITOL 1 .- DEL PLENARI
SECCIÓ 1a. REGIM JURÍDIC DEL PLENARI
Article 12- Drets i deures dels membres del Plenari.
Les persones que integren el Plenari del Consell tindran dret a:

−
−
−
−

Expressar lliurement les seves idees, postures i propostes dins el marc funcional i
operatiu del Consell
Assistir a les sessions del Plenari i participar en els debats amb veu i vot.
A rebre les convocatòries de les sessions.
A conèixer els antecedents dels acords que es sotmetin a consideració del Plenari.

Correlativament els membres del plenari tindran els deures següents:
−
−

Assistir a les reunions del Plenari, personalment o per delegació en els termes
recollits en el present reglament.
Mantenir durant les sessions del Plenari respecte a les opinions, postures i propostes
de la resta de components.

…/…

47

−

Respectar la normativa del present Reglament, així com de la resta de normativa
vigent aplicable.

Article 13.- Mandat del Plenari. Constitució i Renovació del Consell.
El mandat del Plenari del consell coincidirà amb el mandat de la corporació
municipal i per tant serà renovat en la seva totalitat amb ocasió de l’inici de cada
mandat d’aquesta. Els membres del Plenari que no tinguin la condició de
membres electes de la corporació, restaran en funcions fins a la nova constitució
del Plenari renovat que haurà de tenir lloc en el termini màxim de 6 mesos a
comptar de la data de celebració del ple constitutiu de la corporació.
No obstant això, els membres del Plenari podran dimitir o ser cessat lliurement
per qui hagi realitzat la designació, amb els mateixos requisits que els exigits per
al seu nomenament. La notificació del cessament haurà de contenir el nom de la
persona que substituirà al cessat. Aquesta es posarà en coneixement de la
Secretaria, la qual donarà comptes als òrgans del Consell.
Les persones que formen part del Plenari del consell, per raó del seu càrrec
cessaran com a membres del plenari amb ocasió dels cessament en el càrrec en
virtut del qual en formen part del Plenari; i es produirà la seva substitució
automàtica per la persona que passi a ocupar aquest.
Així mateix es produirà el cessament com a membre del Plenari, per renúncia al
càrrec, defunció o per acord del Plenari adoptat per majoria absoluta dels seus
membres.
El procediment de renovació s’iniciarà per mitjà de resolució del/a Tinent/a
d’Alcaldia o Regidor/a de Govern en matèria de serveis socials en el qual es fixarà
el termini per al nomenament dels membres del Plenari, per part d’aquelles
entitats que en formen part i fixarà la data de la sessió constitutiva del nou
Consell.
Article 14.- Competències del Plenari.
Correspon al Plenari:
a. Aprovar el Reglament de funcionament intern del Consell Municipal de Serveis
Socials de L’Hospitalet de Llobregat.
b. Nomenar la Comissió Permanent.
c. Aprovar la constitució, règim de funcionament, composició i competències de les
Taules Sectorials.
d. Aprovar el calendari de reunions del plenari del consell.
e. Aprovar el programa de treball de les Taules Sectorials presentat per la Comissió
Permanent.
f. Deliberar sobre l’orientació general dels serveis socials al municipi.
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g. Aprovar la Memòria Anual del Consell a proposta de la Comissió Permanent.
h. Aprovar una memòria anual, composada pels treballs, activitats i informes realitzats
per les Taules Sectorials, i que hagin estat aprovats en el sí d’aquest Consell, fent-ne
difusió.
i. Aprovar i elevar a l’Ajuntament de L’Hospitalet les propostes d’actuació provinents
dels treballs de les Taules Sectorials, ja examinades i degudament informades per la
Comissió Permanent.
j. Posar en coneixement dels membres del Plenari l’admissió o destitució d’altres
membres.
k. Vetllar pel compliment de les funcions pròpies del Consell recollides a l’article 3 del
present.

SECCIÓ 2a. REGIM DE FUNCIONAMENT DEL PLENARI.
Article 15.- Convocatòria i règim de sessions del Plenari.
El Plenari es reunirà en sessió ordinària un cop a l’any, i en sessió extraordinària
sempre que la Presidència ho consideri adient o quan ho sol·liciti la tercera part
dels membres que integren el Plenari.
La convocatòria de les sessions del Plenari s’efectuarà per la Presidència, i serà
notificada per la Secretaria a tots els membres del Plenari amb una antelació
mínima de 15 dies hàbils a la data de la seva celebració, excepte les sessions
extraordinàries que seran notificades amb una antelació mínima de 4 dies hàbils.
Es promourà la utilització telemàtica de les notificacions, tot i que s’haurà de
garantir en tot cas que la mateixa arribi als membres del Plenari.
La convocatòria es farà per escrit i inclourà l’ordre del dia de la sessió, i la
informació sobre els temes objecte de la convocatòria haurà d’estar a disposició
dels membres que formen part del plenari des de la data de la convocatòria en la
Secretaria del consell. Així mateix la convocatòria contindrà l’hora i el lloc de
celebració de la sessió.
L’ordre del dia serà lliurement fixat per la Presidència si bé aquesta haurà
d’incloure obligatòriament els temes proposats per la Comissió Permanent.
Una tercera part dels membres del Plenari podran proposar la inclusió a l’ordre
del dia de la sessió propostes o temes que siguin competència del plenari, i la
Presidència inclourà aquesta iniciativa a l’ordre del dia del Plenari recavant
prèviament l’informe de la Comissió Permanent.
No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figurin en
l’ordre del dia de la sessió, llevat que siguin presents tots els membres del Plenari
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i/o de la Comissió Permanent, i sigui declarada la urgència de l’assumpte pel vot
favorable de la majoria absoluta del mateix.
Per a la vàlida constitució de la sessió del plenari es requerirà la presència de la
Presidència i de la Secretaria o de qui legalment els/les substitueixin, i la meitat
dels seus membres.
En el supòsit de no assolir-ne el quòrum d’assistència establert al punt anterior, la
sessió tindrà lloc en segona convocatòria 15 minuts més tard. En aquesta segona
convocatòria, el quòrum mínim establert per la vàlida constitució de la sessió serà
comptant amb l’assistència de la Presidència, la Secretaria i almenys un 25% dels
seus membres.
Article 16.- Delegació de vot
Els membres del Plenari, podran delegar el seu vot, per causa d’impossibilitat
d’assistència i per a cada una de les sessions que tinguin lloc.
La delegació només serà vàlida per aquella sessió en concret i s’haurà de
formalitzar per escrit, signat per la persona delegant, dirigit a la Presidència i
presentat a la Secretaria del Plenari, amb una antelació mínima de 15 minuts
abans de la prevista a la convocatòria per a l’inici de la sessió.
L’escrit de delegació haurà de contenir les dades personals que permetin
identificar a la persona delegada.
Article 17.- Desenvolupament de les sessions.
Comprovada l’existència de quòrum per a la celebració de la sessió, la Presidència
obrirà la mateixa i es procedirà a l’exposició i debat dels punts de l’ordre del dia.
La Presidència dirigeix els debats i ordena les intervencions dels diferents
membres del Plenari.
La Presidència en qualsevol moment de la sessió podrà cridar a l’ordre als
membres del Plenari, quan:
a) No es respectin els torns de paraula, s’interrompi les intervencions d’altres
membres del Plenari o s’alteri de qualsevol manera l’ordre de les sessions.
b) Pretenguin prendre o continuar en l’ús de la paraula sense que li hagi estat
concedida, havent exhaurit la seva intervenció o un cop li hagi estat retirada.
Article 18.- Formalitats de les votacions
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Els assumptes que siguin sotmesos a la deliberació i requereixin votació dels
membres del Consell, es procedirà de la següent manera: El vot podrà ser emès en
sentit afirmatiu, negatiu o d’abstenció. Si no existeix manifestació en altre sentit
pels membres assistents s’entendrà que voten afirmativament. S’intentarà assolir
el consens en els acords del Consell, si no s’assoleix aquest consens la Presidència
podrà decidir deixar l’assumpte sobre la taula per tal de sotmetre’l a una propera
reunió o procedir a sotmetre a votació l’assumpte el qual es considerà aprovat si
voten a favor més de la meitat dels membres presents o representats al Consell.
Els membres del Plenari podran sol·licitar a la Secretaria que es faci constar a
l’acta de la sessió el vot contrari, l’abstenció o el vot favorable a l’acord pres i els
motius que el justifiquen.
Les votacions ordinàries es faran a mà alçada, llevat que una quarta part dels
membres presents del Plenari sol·licités una votació nominal o secreta.
Finalitzada la votació en cap cas es podrà portar a terme una nova votació sobre
el mateix assumpte. No obstant això en cas d’empat en número de vots afirmatius
i negatius, es repetirà la votació i si persisteix l’empat la presidència podrà dirimir
la votació exercint el seu vot de qualitat
Article 19.- Caràcter públic de les sessions del plenari
Les sessions del Plenari seran públiques.
No obstant això, la Presidència per iniciativa pròpia o en atenció als assumptes
inclosos a l’ordre de la sessió podrà convocar a participar amb veu però no amb
vot, a aquelles persones físiques o jurídiques, expertes i/o entitats en qualitat de
convidats i/o observadores que puguin realitzar aportacions d’interès o es trobin
directament afectades per algun dels temes a tractar a l’ordre del dia.
D’altra banda, en compliment legal de la legislació en matèria d’infància i
adolescència, la Presidència establirà els mecanismes necessaris per recollir les
opinions dels/les menors d’edat, per tal que puguin ser escoltats/des en relació a
aquells assumptes que figurin a l’ordre del dia i que puguin ser del seu interès.
Article 20.- Contingut i aprovació de les actes de les sessions del Plenari
1.- De cada sessió plenària la Secretaria del Plenari estendrà acta en la qual es farà
constar com a mínim:
a) Lloc de la reunió, dia, més, any i hora en la qual s’inicia la sessió.
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b) Nom i cognoms de la Presidència del Plenari, dels membres que han assistit a la
reunió, dels membres que han delegat el seu vot i la persona en qui han delegat,
fent constar de manera expressa l’existència del quòrum suficient per a la
celebració de la sessió.
c) Tipus de sessió i si té lloc en primera o en segona convocatòria.
d) Ordre del dia de la sessió i constància de les intervencions que s’hagin demanat
expressament
e) Tipus de votació i resultat de la mateixa.
f) Hora en la qual la Presidència aixeca la sessió.
2. Quan no existeixi el quòrum necessari per a la celebració de la sessió l’acta de la
sessió es suplirà amb una diligència autoritzada amb la firma de la Secretaria del
Plenari i en la qual es consignarà la causa de la no celebració de la sessió, els
membres del plenari que van assistir i els que van delegar el seu vot.
3. L’acta de la sessió s’aprovarà, com a norma general, en la següent sessió
plenària.
4. Les actes de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, s’hauran de
trametre a tots els membres del Plenari, en un termini màxim de 30 dies hàbils a
comptar del següent a la data de celebració de la sessió. Les actes de les sessions
seran de lliure accés als ciutadans i ciutadanes, un cop aprovada pel Plenari, per
mitjà de la seva publicació a la pàgina web municipal.
CAPITOL 2.- DE LA COMISSIÓ PERMANENT
Article 21.- Competències de la Comissió Permanent
Són competència de la Comissió Permanent:
a. La representació permanent del Plenari.
b. Aprovar el calendari de sessions i el règim de treball.
c. Estudiar, debatre i emetre informes en relació als assumptes que s’han d’elevar al
plenari.
d. Impulsar el programa de treball de les Taules Sectorials i fer un seguiment del mateix.
e. Aprovar una memòria anual, composada pels treballs, activitats i informes realitzats
per les Taules Sectorials.
f. Examinar i elevar al Plenari del Consell les propostes d’actuació provinents dels
treballs de les Taules Sectorials.
g. Proposar al Plenari l’aprovació de la Memòria Anual del Consell.
h. Elaborar la memòria anual composada pels treballs, activitats i informes realitzats
per les Taules Sectorials, i que hagin estat aprovats en el sí del consell.
i. Executar qualsevol facultat del Plenari, en cas d’urgència, sens perjudici de la
posterior ratificació per part del Plenari.
j. I en general totes aquelles facultats que expressament li delegui el Plenari.
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Article 22.- Règim de funcionament de la comissió permanent
1. La designació nominal dels membres del plenari que integraran la Comissió
Permanent correspondrà al Plenari del Consell en la seva sessió de constitució.
2. La Presidència nata de la Comissió Permanent correspon al President/a del
Consell, si bé aquesta podrà delegar-la.
3. El Secretari del Consell ho és també de la Comissió Permanent.
4. La primera sessió de la Comissió Permanent haurà de tenir lloc en el trimestre
següent a la designació de les persones integrants nomenades pel Plenari del
consell.
5. La Comissió Permanent es reunirà en sessió ordinària tres cop a l’any, i en
sessió extraordinària sempre que la Presidència ho consideri adient o quan ho
sol·liciti la tercera part de les persones que integren la Comissió Permanent.
Tanmateix, pel que fa el règim de funcionament s’estarà a allò que es disposa en el
present reglament per al funcionament del Plenari.

CAPITOL 3.- DE LES TAULES SECTORIALS
Article 23.- Competències de les taules sectorials
Les taules sectorials s’organitzen entorn dels diferents àmbits dels serveis socials
que queden reflectits en aquest reglament. Corresponen a cada una d’elles les
següents funcions:
a. Deliberar sobre l’orientació general del servei social del seu sector.
b. Formular propostes i recomanacions a la comissió permanent.
c. Emetre informes sobre el mapa de serveis socials i les prestacions socials del
municipi en matèria del seu sector.
d. Donar compliment a les funcions del Consell recollides a l’article 3 del present
reglament, adequant-les a l’àmbit propi de cada Taula Sectorial i al programa aprovat.
e. I en general totes aquelles facultats que expressament li delegui el Plenari.

Les Taules sectorials es relacionen amb el Plenari per mitjà de la Comissió
Permanent, a la qual eleven els seus informes i propostes.
Article 24.- Règim de funcionament de les taules sectorials
1. La designació nominal dels membres del plenari que integraran les diferents
taules sectorials correspondrà al Plenari del Consell en la seva sessió de
constitució.
2. La Presidència i la Secretaria de les taules diferents es determinarà per acord
del plenari.
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3. El règim de funcionament de les diferents taules sectorials es determinarà per
acord del plenari en el moment de la seva constitució i en tot allò que no es reguli
expressament s’estarà a allò que disposa el present reglament per al
funcionament del plenari.

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

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

PER IMPOSAR UNA SANCIÓ A LA SRA. R.L.C. PER
DICTAMEN 12.INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP.SA34/11.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant Decret 649/2012, de 31 de gener de 2012, La Tinenta
d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies va incoar expedient
sancionador contra la Sra. R.L.C., amb domicili al carrer Roca i Umbert, 11,
entresol 3a. , de l’Hospitalet , per infracció de la Llei 10/1999, per portar el gos
potencialment perillos sense morrió a la via pública i no disposar de
l’assegurança de responsabilitat civil que es requereix com a condició
indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos.
VIST que l’esmentat Decret, juntament amb la Proposta de resolució, es va
notificar personalment a l’interessat en data 7 de febrer de 2012, al qual es
comunicava l’interessat l’atorgament d’un termini de 10 dies per a fer
al·legacions i proposar prova, amb l’advertència de que, de no formular
al·legacions en el termini expressat, la instructora proposarà l’elevació de
l’expedient per a la seva resolució definitiva.
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.
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ATÈS que en data 3 de febrer de 2012, la Sra. Instructora va dictar Proposta
de resolució, la qual va ser notificada a l’interessat el dia 7 de febrer de 2012,
com així consta a la corresponent diligència de notificació.
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 Sra. R.L.C. mitjançant resolució núm.
649/2012 de 31 de gener.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 3 de febrer de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, a la Sra. R.L.C., amb domicili al
carrer Roca i Umbert, 11, entresol 3a. , de l’Hospitalet , per infracció de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART. - IMPOSAR a la Sra. R.L.C., amb domicili al carrer Roca i Umbert, 11,
entresol 3a. de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció
que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
que es qualifica com a GREU, i es proposa una sanció de 185,00.euros.
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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 370,00.- euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap
de la Unitat de Laboratori i Inspecció i a la Intervenció General.

PER IMPOSAR UNA SANCIÓ A LA SRA. S.A.S. PER
DICTAMEN 13.INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP.SA35/11.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant Decret 1197/2012, de 8 de febrer de 2012, La Tinenta
d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies va incoar expedient
sancionador contra la Sra. S.A.S., amb domicili al carrer Marti Blasi, 55,
baixos, de l’Hospitalet, per infracció de la Llei 10/1999, per portar el gos
potencialment perillos sense morrió a la via pública i no disposar de
l’assegurança de responsabilitat civil que es requereix com a condició
indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos.
VIST que l’esmentat Decret, juntament amb la Proposta de resolució, es va
notificar personalment a l’interessat en data 21 de febrer de 2012, al qual es
comunicava l’interessat l’atorgament d’un termini de 10 dies per a fer
al·legacions i proposar prova, amb l’advertència de que, de no formular
al·legacions en el termini expressat, la instructora proposarà l’elevació de
l’expedient per a la seva resolució definitiva.
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.
ATÈS que en data 10 de febrer de 2012, la Sra. Instructora va dictar Proposta
de resolució, la qual va ser notificada a l’interessat el dia 21 de febrer de 2012,
com així consta a la corresponent diligència de notificació.
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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 Sra. S.A.S. mitjançant resolució núm.
1197/2012 de 8 de febrer.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 10 de febrer de 2012 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, a la Sra. S.A.S., amb domicili al
carrer Marti Blasi, 55, baixos, de l’Hospitalet , per infracció de la Llei 10/1999 de
30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
QUART. - IMPOSAR a la Sra. S.A.S., amb domicili al carrer Martí Blasi, 55,
baixos de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que
es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
que es qualifica com a GREU, i es proposa una sanció de 185,00.euros.
2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix
com a condició indispensable per la tinença de gossos potencialment
perillosos (art. 1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos
en el Registre general d’animals de companyia, el que contravé l’article
3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos
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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 370,00.- euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap
de la Unitat de Laboratori i Inspecció i a la Intervenció General.

PUNT 13 BIS.- URGÈNCIES

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

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

SRA. ALCALDESSA
D’acord, per el seu posicionament, bé, votem la urgència per part de tots els
grups, posicionament Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, volíem votar a favor d’una de les modificacions, no sé exactament ara quin
número era, i abstenir-nos de les altres dues, he parlat amb la Sra. Perea...

SRA. PEREA
Les modificacions de la retaxació.

SR. ORDÓÑEZ
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Sí.

SRA. ALCALDESSA
Sí, vale, la Sra. Secretària sap exactament a quina es refereix? És la
modificació de crèdit de la retaxació de Bellvitge.

SR. ORDÓÑEZ
Sí.

SRA. SECRETÀRIA
És la número 52 i la 57, serien la 1 i la 3 de les urgències.

SRA. ALCALDESSA
Pues el 1 y 3 de urgencia votarían a favor.

SRA. SECRETÀRIA
Aquella partida està dividida en dues parts, serien els expedients 52 i 57.

SR. ORDÓÑEZ
D’acord.

SRA. SECRETÀRIA
I a l’altra?

SRA. ALCALDESSA
A l’altra, abstenció. Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
A favor de les tres. Sra. Meritxell Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, el grup de Convergència i Unió ens abstindrem.

SRA. ALCALDESSA
D’acord. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem a la segona part del Ple, control i fiscalització.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 13 BIS1.PER
APROVAR
MODIFICACIONS DE CRÈDITS 52/2012 EN
TRANSFERENCIES DE CREDITS.

L’EXPEDIENT
LA MODALITAT

DE
DE

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
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Sánchez; i amb 8 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del Rio,
Alonso, Diez, Bas i Cañizares; i 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:

ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2011,
va aprovar els Pressupostos Generals per a l’exercici 2012, en aplicació del
que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local i el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que l’article 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
d’acord amb l’article 123-p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim
Local, preveu que en el cas de inexistència o insuficiència de crèdit
pressupostari, l’Ajuntament podrà incoar expedient de modificació de crèdits i
els articles 5 i 7 de les Bases d’Execució dels Pressupostos Municipals que
fan referència a la gestió de les transferències de crèdits entre diferents àrees
de despesa, així com l’article 10 de les esmentades Bases d’Execució que fa
referència a especialitats en la gestió de crèdits i concretament a les despeses
per inversions.
ATÈS que la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, en data 17
d’abril de 2012 ha dictat providència ordenant la incoació del corresponent
expedient de modificació de crèdits en aplicació de les competències que li
són conferides segons l’article 5 de les Bases d’Execució dels Pressupostos
Municipals de l’exercici vigent i pels decrets 9382/2011, de 12 de desembre de
divisió de l’administració municipal executiva en àrees de gestió i decret
9385/2011 de 12 de desembre de delegació de competències.
ATÈS l’article 7.1 de les Bases d’Execució dels Pressupostos municipals per a
l’exercici 2012, pel que es determina que els expedients de modificació de
crèdits que es tramitin per a l’aprovació del Ple Municipal, seran proposats per
la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals.
ATÈS que la Intervenció General d’aquesta administració municipal ha emès
el corresponent informe favorable segons s’acredita en l’expedient de
modificació de crèdits, en aplicació d’allò que preveu l’article 168 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que segons es desprèn de l’expedient incoat en el que consten els
informes preceptiu de l’àrea gestora, es procedeix a transferir la xifra de DOS
MILIONS VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS
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AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (2.024.784,33 EUROS), a les partides
pressupostàries que en el propi expedient incoat s’indiquen i que és objecte
del present dictamen.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple:
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
52/2012, en la modalitat de TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, dins els
pressupostos generals de l’exercici vigent, per un import de DOS MILIONS
VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS (2.024.784,33 EUROS), d’acord amb les
aplicacions pressupostàries que consten en l’expedient incoat objecte del
present dictamen.
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 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
TERCER.- TRAMETRE l’expedient de modificació de crèdits a l’administració
general de l’Estat (Servei de coordinació amb les Hisendes Territorials de la
Delegació Provincial d’Hisenda) i a l’administració de la Generalitat de
Catalunya (Direcció General d’Administració Local, Departament de
Governació) en compliment del que disposa l’article 169.4 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- COMUNICAR a les Àrees Gestores interessades l’expedient de
modificació de crèdits, un cop esdevingut en ferm l’expedient i, a la Intervenció
General (Secció de comptabilitat) per a la seva complimentació comptable.

DICTAMEN 13 BIS2.PER
APROVAR
MODIFICACIONS DE CRÈDITS 49/2012 EN
TRANSFERENCIES DE CREDITS.

L’EXPEDIENT
LA MODALITAT

DE
DE

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
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Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 10 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; i dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2011,
va aprovar els Pressupostos Generals per a l’exercici 2012, en aplicació del
que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local i el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que l’article 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
d’acord amb l’article 123-p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim
Local, preveu que en el cas de inexistència o insuficiència de crèdit
pressupostari, l’Ajuntament podrà incoar expedient de modificació de crèdits i
els articles 5 i 7 de les Bases d’Execució dels Pressupostos Municipals que
fan referència a la gestió de les transferències de crèdits entre diferents àrees
de despesa, així com l’article 10 de les esmentades Bases d’Execució que fa
referència a especialitats en la gestió de crèdits i concretament a les despeses
per inversions.
ATÈS que la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, en data 29 de
març de 2012 ha dictat providència ordenant la incoació del corresponent
expedient de modificació de crèdits en aplicació de les competències que li
són conferides segons l’article 5 de les Bases d’Execució dels Pressupostos
Municipals de l’exercici vigent i pels decrets 9382/2011, de 12 de desembre de
divisió de l’administració municipal executiva en àrees de gestió i decret
9385/2011 de 12 de desembre de delegació de competències.
ATÈS l’article 7.1 de les Bases d’Execució dels Pressupostos municipals per a
l’exercici 2012, pel que es determina que els expedients de modificació de
crèdits que es tramitin per a l’aprovació del Ple Municipal, seran proposats per
la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals.
ATÈS que la Intervenció General d’aquesta administració municipal ha emès
el corresponent informe favorable segons s’acredita en l’expedient de
modificació de crèdits, en aplicació d’allò que preveu l’article 168 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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ATÈS que segons es desprèn de l’expedient incoat en el que consten els
informes preceptiu de l’àrea gestora, es procedeix a transferir la xifra de DOSCENTS DOTZE MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTAVUIT CÈNTIMS (212.636,58 EUROS), a les partides pressupostàries que en
el propi expedient incoat s’indiquen i que és objecte del present dictamen.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
49/2012, en la modalitat de TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, dins els
pressupostos generals de l’exercici vigent, per un import de DOS-CENTS
DOTZE MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS (212.636,58 EUROS), d’acord amb les aplicacions pressupostàries
que consten en l’expedient incoat objecte del present dictamen.
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 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
TERCER.- TRAMETRE l’expedient de modificació de crèdits a l’administració
general de l’Estat (Servei de coordinació amb les Hisendes Territorials de la
Delegació Provincial d’Hisenda) i a l’administració de la Generalitat de
Catalunya (Direcció General d’Administració Local, Departament de
Governació) en compliment del que disposa l’article 169.4 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- COMUNICAR a les Àrees Gestores interessades l’expedient de
modificació de crèdits, un cop esdevingut en ferm l’expedient i, a la Intervenció
General (Secció de comptabilitat) per a la seva complimentació comptable.

DICTAMEN 13 BIS3.PER
APROVAR
L’EXPEDIENT
DE
MODIFICACIONS DE CRÈDITS Nº 57/2012 EN LA MODALITAT DE BAIXA
PER ANUL.LACIÓ – CRÈDIT EXTRAORDINARI.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; i amb 8 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del Rio,
Alonso, Diez, Bas i Cañizares; i 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:

ATÈS que l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el 20 de desembre de 2011,
va aprovar el Pressupostos Generals per l’exercici 2012 en aplicació del que
preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS l’article 175 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i que fa
referència a la possibilitat de tramitació per part de la Corporació Municipal
d’expedients de modificació de crèdits en la modalitat de baixa per anul·lació
de crèdits sempre que això no pertorbi el servei.
ATÈS que la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, en data 17
d’abril de 2012, ha dictat Providència ordenant la incoació del corresponent
expedient de modificació de crèdits en aplicació de les competències que li
són conferides segons l’article 5 de les ases d’Execució dels Pressupostos
Municipals de l’exercici vigent i pels Decrets d’Alcaldia 9382/2011, de 12 de
desembre, de Divisió de l’administració Municipal en Àrees de Gestió, i Decret
d’Alcaldia 9385/2011, de 12 de desembre, de Delegació de competències.
ATÈS que la Intervenció General d’aquesta Administració Municipal ha emès
el corresponent informe favorable segons s’acredita en l’expedient de
modificació de crèdits en aplicació d’allò que preveu l’article 177.2 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que segons es desprèn de l’expedient incoat en el que consten els
Informes preceptius de l’Àrea Gestora, es procedeix a transferir la xifra de
d’UN MILIÓ VUIT-CENTS NORANTA-TRES MIL CINC-CENTS VINT-IQUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (1.893.524,61 EUROS), a
les partides pressupostàries que en el propi expedient incoat s’indiquen i que
és objecte del present dictamen.

…/…

66

El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
aprova :
PRIMER.- APROVAR les BAIXES PER ANUL·LACIÓ que figuren en
l’expedient de modificació de crèdits nº 57/2012, xifrada en la quantitat d’UN
MILIÓ VUIT-CENTS NORANTA-TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE
EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (1.893.524,61 EUROS).
SEGON.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
57/2012, en la seva modalitat de CRÈDIT EXTRAORDINARI, finançat a
través de l’esmentada Baixa per anul·lació per import d’UN MILIÓ VUITCENTS NORANTA-TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (1.893.524,61 EUROS), dins dels pressupostos
Generals de l’exercici vigent d’acord amb les aplicacions pressupostàries que
consten en l’expedient incoat objecte del present dictamen.
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 disposen els articles 169, 170 I 171 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- TRAMETRE l’expedient de modificació de crèdits a l’Administració
General de l’Estat (Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials de la
Delegació Provincial d’Hisenda) i a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya (Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació) en compliment del que disposen els articles 169,170 i 171 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
CINQUÈ.- COMUNICAR a les Àrees Gestores interessades l’expedient de
Modificació de Crèdits, un cop esdevingut en ferm l’expedient i, a la
Intervenció General (Secció de Comptabilitat) per la seva complementació
comptable

DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 16.DONAR
COMPTE
DEL
DECRETS
DE
L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, AMB
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ELS NÚMS 2763 A 3399, CORRESPONENTS AL PERIODE DE 19 DE
MARÇ AL 13 D’ABRIL DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011
i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades
que comprenen del núm. 2763 de data 19 de març de 2012 al núm. 3399 de
data 13 de abril de 2012.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS
DICTAMEN 17.PER LA JGL A LES SESSIONS NÚMEROS 8 I 9 DE 27 I 30 DE MARÇ DE
2012, I NÚMERO 10 DE 10 D’ABRIL DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de
desembre de 2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de
gener de 2012, es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local en l’últim Ple ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals.
Les sessions són les corresponents als números 8 i 9 de 27 i 30 de març de
2012, i número 10, de 10 d’abril de 2012.
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MOCIONS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, PP, CiU, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSC-PM, PP,
CiU, ICV-EUiA, número 16, es produeixen les intervencions següents:

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

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, aquesta moció és una moció que es fa ressò
d’una llarga reivindicació dels col·lectius de persones afectades per aquesta
malaltia, per aquestes malalties, per la fibromialgia i la síndrome de fatiga
crònica, que, en general, al conjunt de Catalunya, afecta a 250.000 persones,
però també molt singularment a les persones afectades i a l’associació que les
representa aquí a la nostra ciutat, que ens van demanar que presentéssim
aquesta moció.
I, per tant, el que pretén és donar un pas més en el reconeixement i en la
visibilització i reconeixement de ple dret de les persones, dones en la seva
gran majoria, afectades d’aquesta malaltia, que veuen molt sovint, doncs com
són estigmatitzades per la seva malaltia, que han d’afrontar no només al
patiment que significa les malalties, sinó també a una certa estigmatització
social i la incomprensió moltes vegades de l’entorn social, cultural i, fins i tot,
familiar.
I cal fer encara un recorregut molt llarg, en aquest camí de reconeixement,
d’equiparació d’aquesta malaltia a qualsevol altra i, és per això, que els grups
que avui presentem, de manera conjunta, aquesta moció, demanem al Ple, en
primer lloc, que es promogui la visibilització i el coneixement de la Fibromiàlgia
i la Síndrome de Fatiga Crònica entre tota la població, per tal d'aconseguir la
sensibilització d'aquesta malaltia i la plena integració social, econòmica i
laboral de les persones afectades. Segon, impulsar accions transversals entre
l'àmbit sanitari, educatiu, laboral i social, per tal de millorar la integració,
l'autonomia i la qualitat de vida de les persones i les seves famílies. Tercer,
fomentar la recerca de la ciència en la investigació d'aquestes patologies i el
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seu tractament, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones
afectades. I quart, manifestar tot el nostre suport per la labor que duen a terme
les associacions i els familiars dels afectats i les afectades per aquesta
malaltia. Moltíssimes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, aquesta és una moció conjunta dels quatre grups polítics del Partit
Socialista, Partit Popular, Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, i ara té la paraula el Sr. Ordóñez per posicionarse respecte d’aquesta moció.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, nosotros votaremos a favor de esta moción, ya que desde el grupo de
Plataforma per Catalunya queremos manifestar nuestro apoyo a quienes
sufren esta enfermedad de difícil diagnóstico y que, por tanto, no gozan del
reconocimiento que tienen los enfermos que padecen otras patologías o
incapacidades, y también queremos dar nuestro apoyo a sus familias.
Votamos a favor de esta moción, igual que votamos a favor de la moción
presentada en el Pleno del pasado mes de marzo, en apoyo del Día del
donante de médula ósea, y del mismo modo que nuestro grupo presentó una
propuesta para que el Ayuntamiento se adhiriera al Día Europeo de la
prevención del riesgo cardiovascular, que se aprobó con el único voto en
contra del grupo de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
Invitamos a que, desde el Ayuntamiento y el Consell Municipal de Salut, se
haga un seguimiento de la moción, para que se determine de qué manera se
va a materializar el apoyo a las acciones para mejorar la integración, la
autonomía y la calidad de vida de las personas afectadas, y el fomento de la
investigación de tratamientos, con el fin de mejorar la calidad de vida de las
personas que padecen fibromialgia. De este modo, contribuiremos a que
todas las mociones aprobadas en apoyo a la lucha contra alguna enfermedad
y a quienes la sufren, no se queden solamente en una declaración de buenas
intenciones, de la que tengamos constancia los partidos y de la que nunca
más se vuelva a saber, sino en una verdadera hoja de ruta para colaborar con
quienes más lo necesiten.
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Desde aquí abrimos las puertas y tendemos la mano a las entidades de lucha
contra la fibromialgia y de afectados por esta enfermedad, para colaborar en
todo en cuanto esté en nuestras manos de nuestro grupo municipal. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Bueno, en todo caso, felicitar sobre todo a la entidad que desde esta
ciudad lleva trabajando mucho tiempo, a favor de las personas que sufren
esta enfermedad, y animarlos a que continúen trabajando, saben que tienen
nuestro apoyo, que lo ha tenido en el pasado, que lo tienen en el presente y lo
van a tener en el futuro, y que vamos a ayudar para que, entre todos,
podamos mejorar el día a día de las personas que sufren esa enfermedad y
también de su entorno, de las personas que están a su alrededor. Por tanto,
muchas felicidades y mucho ánimo a continuar por ese camino, muchas
gracias.
Continuem amb les següents mocions.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 18; adoptant-se els
següents acords:

REFERENT A LA FIBROMIÀLGIA I LA SÍNDROME DE
MOCIÓ 16.FATIGA CRÒNICA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

MOCIÓ REFERENT A LA FIBROMIÀLGIA I LA SÍNDROME DE FATIGA
CRÒNICA.
Atès que la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són malalties
orgàniques, la forma de presentació principal és dolor i fatiga. Al voltant de
250.000 persones estan afectats per aquestes malalties a Catalunya. La
Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són malalties diferents però
tenen una forma de presentació i símptomes molt similars. El diagnòstic
diferencial entre ambdues i descartar altres possibles causes de dolor i fatiga,
és fonamental per un enfocament correcte en la seva teràpia.
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És una malaltia que afecta majoritàriament a les dones, l' impacte del
problema abasta, no només en l'àmbit social, familiar i econòmic, sinó que va
més enllà de la pròpia malaltia que es trasllada als diferents rols de la dona,
com a treballadora, mare i 'cuidadora' de les famílies. Per tant, l'impacte social
no és tan sols individual sinó també col•lectiu. Tot això comporta un greu
perjudici a la vida familiar, la inactivitat laboral del pacient i les pèrdues
econòmiques que comporta, a més de les que suposa les despeses de la
pròpia malaltia. Les persones afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga
Crònica es senten desprotegides per part de la societat, que posa en dubte el
seu estat i les seves dolències, motiu pel qual poden ser desateses pels
propis serveis sanitaris i socials que haurien d’emparar-les.
Atès que la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són malalties
complexes que afecten significativament la salut i la qualitat de vida de les
persones que les pateixen, tenen un gran impacte social i econòmic; i la seva
prevalença malgrat ser prou elevada, molt especialment entre les dones,
reflecteix un desconeixement a l'hora de la detecció, diagnòstic i tractament. El
poc coneixement mèdic sobre l'etiologia d'ambdues malalties, així com les
dificultats en la seva diagnosi, fan que les persones afectades trobin moltes
dificultats per veure reconeguda la seva malaltia i beneficiar-se així d'un
tractament i, si és el cas, una incapacitació laboral que els permetin adequar
la seva vida i la seva activitat diària al decurs de la seva malaltia.
Atès que es tracta d'una malaltia minusvalorada per la societat que requereix
d'un abordatge integral no tan sols a l'àmbit sanitari , també requereix de la
implicació de l'administració publica per tal de donar a conèixer la realitat que
viuen les persones malaltes que pateixen aquestes malalties.
Els Grups Polítics del PSC-PM, PP, CiU, ICV-EUiA, proposen a l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
1. Promoure la visibilització i el coneixement de la Fibromiàlgia i la Síndrome
de Fatiga Crònica entre la població, per tal d'aconseguir la sensibilització
d'aquesta malaltia i la plena integració social, econòmica i laboral dels
afectats.
2. Impulsar accions transversals entre l'àmbit sanitari, educatiu, laboral i
social per tal de millorar la integració, l'autonomia i la qualitat de vida de les
persones afectades i les seves famílies.
3. Fomentar la recerca de la ciència en la investigació d'aquestes patologies i
el seu tractament amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les
persones afectades.
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4. Manifestar tot el nostre suport per la labor que duen a terme les
associacions i els familiars dels afectats i afectades per aquesta malaltia.
5. Donar trasllat d’aquests acord als Grups Polítics de l’Ajuntament, i als
components del Consell Municipal de Salut.

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb les mocions presentades pels Grups Municipals del PSC-PM,
ICV-EUiA, números 17, 18 i 19, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació de la primera moció té la paraula la Sra. Dolors
Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Com tots sabem el dia 17 de maig és el Dia
Internacional contra la homofòbia i la moció té sentit, perquè volem donar
suport a totes aquelles entitats per la sensibilització, la lluita contra la
discriminació per raó de l’opció sexual, en aquest cas, contra la discriminació i,
molt concretament, ho volem fer a l’Observatori contra l’homofòbia, depenent
del Front d’alliberament Gai de Catalunya, i ho fem, fonamentalment, pel seu
rigor i en el treball quotidià i també per la denúncia de la vulneració, en aquest
cas, dels drets i llibertats, per raó d’orientació sexual, la denúncia la recull, la
denúncia l’explicita com ho podem veure a la seva memòria.
Nosaltres en aquest país, a nivell d’Estat, des del 2005 es pot dir que som
pioners, que gaudim d’una legislació que és pionera a nivell d’Estat, al 2005
es va aprovar el matrimoni homosexual i també l’adopció per part de les
parelles homosexuals. No obstant això, hi ha fet que impliquen discriminació i
un nivell, fins i tot, d’agressió greu. Aquest observatori contra l’homofòbia
recull, en part, totes les qüestions que fan referència a aquestes agressions, a
aquestes discriminacions, i també ho fan les entitats que treballen a la ciutat.
Un exemple d’aquesta discriminació, un exemple d’aquesta agressió, pot ser,
la tenim molt a prop, la del Bisbe d’Alcalà, el Sr. Juan Antonio Reig Pla, que va
relacionar l’homosexualitat amb la prostitució, amb la corrupció, amb l’abús, i a
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més a més, els hi recomana que vagin a teràpia, per tant, assimila
homosexualitat i malaltia. A veure, està clar que el Sr. Reig Pla, doncs és d’un
regne que no és d’aquest món, però va una mica endarrerit de notícies, per
exemple, l’Organització Mundial de la Salut, l’any 1990, va deixar ben clar que
l’homosexualitat no és una malaltia, que és una opció sexual.
Nosaltres creiem que treballar contra la discriminació és una feina de tots,
però que ho és molt especialment dels poders públics i, és per això, que
demanem a la Conselleria d’Ensenyament, entre d’altres peticions, doncs un
protocol d’actuació per a la prevenció i detecció dels casos d’assetjament a les
escoles i també als sindicats, perquè tot i tenint en compte que en el procés
d’elaboració de convenis, tot serà que la nova reforma de Llei laboral els
convenis quedin tan submergits que no hi hagi l’oportunitat, doncs introdueixin
clàusules de protecció i no discriminació per opció sexual en l’àmbit laboral.
Pensem que no és un tema resolt, les lleis són avançades, necessàriament la
realitat social moltes vegades va per darrera de la Llei, i pensem que tots hem
de fer esforços per tal que es normalitzi la situació. Això vol dir que tots
tinguem l’opció sexual que tinguem, bé siguem heterosexuals, gais, lesbianes,
transsexuals o bisexuals, tinguem les mateixes oportunitats, les mateixes
garanties d’exercir lliurament la nostra opció sexual, que per això no siguem ni
penalitzats, ni maltractats, ni visualitzats com a éssers dignes de menys drets i
menys consideració. Gràcies.

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

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, per presentar les mocions 18 i 19. A veure, la
moció 18 és una moció que segur que coneixen bé i saben de què parlo molt
bé els veïns que avui tenim aquí en el Ple. Parlem de veïns del barri de
Gornal, de Bellvitge, de Sant Josep, de La Torrassa, de Santa Eulàlia, veïns
que, des de l’any 2008, s’estan beneficiant d’un acord al qual es va arribar
entre l'Ajuntament i el Ministeri, llavors, d’Habitatge, per tal que aquelles zones
de la ciutat que es van veure afectades per les obres de l’AVE, vam signar un
conveni per poder fer una millora en les comunitats de propietaris, una millora
en les vivendes, i en aquell conveni es van establir uns pagaments
plurianuals, que anaven des de l’any 2008 fins aquest any 2012.
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Cada any s’han anat complint aquest terminis, hem anat, als diferents barris
que he anomenat de la ciutat, s’han anat fent aquestes obres de reforma, les
comunitats, els veïns, han anat presentant les seves factures i han rebut la
subvenció, la qual s’havia acordat.
En aquests moments, en el projecte de pressupostos generals de l’Estat, ens
trobem que la partida que ha de ser destinada per aquest conveni, de quatre
milions d’euros, en aquests moments, en aquesta proposta de pressupostos,
només té un milió d’euros. Això significaria que a les comunitats que els veïns
que han fet ja obres, que ja tenen pendent cobrar aquestes factures, i els
industrials que en molts casos han fet de financers de les pròpies comunitats,
es veurien en la dificultat de cobrar aquestes ajudes i, per tant, les comunitats
de propietaris i els veïns es veurien en autèntiques dificultats.
Per això, hem intentat fer una moció estrictament descriptiva, que diu
exactament això, i que el que demanem a tots els grups polítics és que fem
recolzament als nostres veïns, a les comunitats de propietaris de la nostra
ciutat, i que els grups parlamentaris en el Congrés facin una esmena en els
pressupostos per retornar els quatre milions que diu el conveni que han
d’haver-hi, per poder fer front a aquests pagaments.
La segona moció és una moció en contra dels pressupostos generals de
l’Estat, que avui han començat el seu periple parlamentari, que avui han
començat el debat de les esmenes a la totalitat. La moció posa varis
exemples, xifra algunes de les qüestions que es veuen fonamentalment
afectades per aquest pressupostos, però a mi m’agradaria donar alguns
titulars, segurament també a favor del temps de la meva intervenció.
En l’esborrany de pressupostos que avui ha començat les seves vicissituds
parlamentàries, en educació hi ha un 21,9% menys, a cultura un 15,1%
menys, a investigació i desenvolupament un 25,6% menys, en infraestructures
un 22% menys, a cooperació al desenvolupament el 50% menys, a serveis
socials el 16% menys, i tot això amb una pujada de l’IRPF, pels treballadors i
pensionistes, i amb una amnistia fiscal pels evasors i defraudadors.
Més enllà de les xifres, ens trobem amb uns pressupostos que el que estan
fent és penalitzant a la gent que té la sort d’estar treballant o la gent que,
després de tota una vida de treball, ha arribat a ser un pensionista del sistema
públic de pensions, i al que estem assistint és a un canvi de model, el
problema no són les xifres, el problema és a qui volem beneficiar. Això només
ha fet que començar, no podem estar-nos quiets, no podem estar callats, per
això portem aquesta moció, per fer sensibilització, perquè la gent tingui molt
clar que més enllà que allò que li afecta amb ell avui directament, més enllà
d’això, s’estan produint uns fets amb l’instrument dels pressupostos i amb
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l’excusa de la crisi, que van directament a menystenir, a destruir, el feble estat
del benestar, que durant tants anys, entre tots, hem aconseguit construir.
Per tant, demanem a tots els grups parlamentaris que s’oposin a aquest
pressupostos, que s’oposin per les xifres i pel que ideològicament suposa,
aquests pressupostos van en contra de la cohesió social, van en contra del
benestar i van en contra de la gent que amb el seu esforç, que amb el seu
treball, ha aconseguit arribar a unes fites de benestar que, si no ho aturem, si
no aturem aquestes mesures, malauradament, en molt poc temps, veurem
desaparèixer.
Sempre es diu que s’han de donar 100 dies a un govern per avaluar-lo, ho
hem fet, el govern del Partit Popular, el govern central, ja ha passat aquests
100 dies, en aquests 100 dies hem retrocedit més que en els anteriors 30
anys de democràcia en aquest país, en 100 dies, ens han retallat en aquests
100 dies bona part del que havíem aconseguit entre tots. No ens podem
quedar callats, aquest grup municipal no afavorirà que ens quedem callats i,
sempre que sigui precís, portarem mocions i demanarem a la gent que ens
recolzi per estar enfront d’aquestes polítiques que ens porten a un desastre.

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

SR. ORDÓÑEZ
Bien, sobre el proyecto de las áreas especiales de rehabilitación integral, el
conocido como AERI, que incluía a varios barrios de Barcelona y sobre todo
de Hospitalet, que en concreto se centraba en Gornal, Santa Eulàlia, San
José, Torrassa y Bellvitge, era un proyecto en principio destinado, digamos, a
compensar, llamémoslo así, a los vecinos afectados por las obras del AVE,
pero para nuestro grupo, y atendiendo un poco lo que nos comentan algunos
vecinos del barrio, la compensación consideramos que no ha sido suficiente.
Primero de todo queremos decir que la ayuda es mejorable en el tema
burocrático, por el tema de la tardanza en el cobro. Segundo, porque las
cantidades, que se suponen de ayuda para los vecinos que realicen obras, las
consideramos insuficientes a todas luces, y eso fue palpable sobre todo en un
principio con la poca demanda que hubo. Y tercero, porque consideramos que
si así se quería compensar a los vecinos de Bellvitge por el tema del AVE,
consideramos que las ayudas podían haber cubierto más cosas de las que se
cubren, podían haber cubierto, por ejemplo, las pequeñas reformas que

…/…

76

necesitan algunos de los jardincillos de Bellvitge u otras cosas que no cubre el
AERI.
Quizás en el diseño de las ayudas, consideramos que se tendría que haber
contado más con la participación vecinal. Las ayudas son una parte del coste
de la reforma, pero el problema es que, hoy en día, debido a la situación
actual de crisis en la que tenemos a mucha gente desempleada, y teniendo en
cuenta que en Bellvitge hay mucha gente mayor que cobra pensiones muy
pequeñas, el realizar obras con grandes costes económicos es difícil, y más si
luego sólo cobras una pequeña parte de la ayuda, pero antes has tenido que
pagar la obra entera.
Por eso, reclamamos que se aumenten estas ayudas, independientemente de
que les votemos la moción a favor, en el sentido de reclamar esa cantidad
para las mejoras de nuestros barrios. Nos gustaría saber también igualmente,
si al final se incluyó el barrio de Las Planas en el proyecto, y como también
hemos visto que se comentaba, que si sobraba dinero, obviamente ahora no
lo hay, porque no había suficiente demanda, ese dinero se destinaría a
mejorar los barrios, queremos saber si en las otras partidas sobró algún tipo
de dinero y qué mejoras se hicieron, con este dinero, en los barrios. Esto por
lo que se refiere al tema del AERI.
Respecto al tema de los presupuestos, pues también les vamos a votar a
favor esta moción. Votaremos a favor, porque entendemos la crítica los
presupuestos generales del Estado para el año 2012, aunque obviamente,
pues no compartimos todo el argumentario, porque está claro que hay que
recortar cuando no hay, y que parte o gran parte de estos recortes, también
son debidos a que el anterior gobierno se gastó mucho dinero sin pensar en el
futuro.
Obviamente, algún recorte, bajo el prisma de nuestro grupo político, lo vemos
correcto, como el que se deje sin dotación al Fondo de Integración para la
Inmigración, ya que consideramos que quien viene a nuestra casa, ha de
integrarse por voluntad propia y sin recibir dinero, ya que eso es una
discriminación para la gente de aquí. Pero lo que no vemos bien son los
recortes en infraestructuras o el recorte a la inversión pública en Cataluña, son
unos presupuestos en los que el Sr. Rajoy ha aplicado todas las medidas que
precisamente dijo que no aplicaría. Dijo que no subiría impuestos y nos sube
el IRPF y el IBI, dijo que revalorizaría las pensiones y sí, las ha subido un 1%,
pero una subida que queda completamente anulada con la subida del IRPF.
Dijo que no tocaría ni sanidad, ni educación, y nos hace un recorte de 10.000
millones en estos campos. Además de recortar en políticas de ocupación o
abaratar el despido.
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Miren, nosotros consideramos que con un paro del 24%, en lo que
precisamente se necesita invertir es en políticas de ocupación, sobre todo el
planes de ocupación y medidas de orientación laboral, como dice en su
resolución, que luego trataremos, de la Federación de Municipios de Cataluña.
Cómo vamos a salir de la crisis, si no es con políticas de fomento del empleo.
Respecto a los recortes en educación, nos parecen muy graves los recortes a
las becas de comedor y transporte escolar, y el recorte en las becas
universitarias y el aumento de tasas universitarias. Por un lado, y por lo que
respecta a los recortes en becas de comedor, es una cuestión especialmente
delicada, ya que ahogarán más a las familias que más necesitan esa ayuda
para alimentar a sus hijos. Hay gente muy necesitada en este país y en
nuestra ciudad, y qué casualidad que las medidas siempre se toman en contra
de los más necesitados, son medidas que, si uno se las mira fríamente, nunca
afectan a las clases más altas de nuestra sociedad, como por ejemplo el
recorte en las ayudas de escolarización de niños de 0 a 3 años, siempre
afecta a las clases trabajadoras.
Otra medida contraproducente, en cuanto a puestos de trabajo, es el aumento
del número máximo de alumnos por aula, ya que esto ineludiblemente
comportará un descenso del número de profesores empleados. Otra medida
estrella de estos presupuestos, es hacer que el precio de la matrícula
universitaria se dispare, la subida supondrá un aumento de casi el 70% en lo
que se refiere al primer año de matrícula. Una cosa es penalizar a los
repetidores que zanganeen durante años en la universidad, y otra cosa es
penalizar a los buenos estudiantes o a los recién llegados, ya que ellos son el
futuro de nuestra sociedad. Aunque esta medida comprende el aumento de
entre el 15 y el 25% de la matrícula, a elección de comunidades autónomas,
mucho nos tememos que, aquí en Cataluña, el Sr. Mas aumente al máximo
esta medida, ya sabemos todos que al President le encanta subir los
impuestos, y si encima le damos una escusa desde Madrid, ja s’estarà fregant
les mans.
En cuanto a sanidad, qué decir que no se sepa ya, no tenemos bastante con
las retallades de Convergència, para que ahora el gobierno central nos haga
otras. Para ser justos, obviamente, alguna medida para nosotros la vemos
positiva, todo lo que se refiera a frenar el turismo sanitario o a cubrir sólo las
urgencias, por un tema de humanidad, de los ilegales, lo vemos positivo, es
más, eso es lo que proponíamos desde Plataforma per Catalunya en nuestro
programa. Ahora bien, de ahí a aplicar medidas como el copago farmacéutico
hay un mundo. Los presupuestos generales del Estado recortan un 7% la
dotación en el Ministerio de Sanidad, miren, el gobierno del PP dice que toma
medidas como el copago para garantizar el estado del bienestar, pero qué
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conciben ellos como estado del bienestar, si nos recortan en educación y en
sanidad, qué estado de bienestar nos quedaría.
Todas estas medidas son las que nos manda Bruselas, son propias del
internacionalismo capitalista en el que vivimos, y que lo único que demuestran
es la continúa pérdida de soberanía nacional. Miren, habría que decirle a los
señores de Bruselas que aquí la sanidad no es gratuita, que ya la pagamos
con nuestros impuestos que bien nos retiene la seguridad social en nuestra
nómina. Pero lo más grave de todo es lo que pasará en Catalunya, a estas
medidas habrá que sumarles los recortes sanitarios o los ajustes salariales del
personal sanitario catalán. Y aún más grave, el pago que nos imponen desde
la Generalitat del euro por receta, se sumará a estas nuevas medidas, ya que
han dicho que no lo van a quitar, y encima, desde la Generalitat, aún lo
consideran insuficiente.
Miren, para no alargarnos más en el tema, ya que la posición de Plataforma
per Catalunya, respecto a los recortes en sanidad y educación, siempre ha
sido muy clara desde el principio, decirles que las tijeras si se pueden utilizar,
se pueden utilizar para recortar otros gastos. Por ejemplo, al Sr. Mas decirle
que se recorte en sus embajadas catalanas en el extranjero y mantenga los
médicos en los centros de salud. Y al Sr. Rajoy que recorte más en el
presupuesto de la Casa Real, el cual sólo se ha recortado un 2%, y recorte
menos en ayudas escolares.
En la moción 17 nos abstenemos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per part d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
no es posicionen, perquè han signat conjuntament aquestes mocions, per part
de Convergència i Unió, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, el grup de Convergència i Unió votarem
favorablement la primera moció, que fa referència...

S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
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A ver, por favor, un poquito de silencio. Sí, Sra. Borràs continuï.

SRA. BORRÀS
Gràcies. El grup de Convergència i Unió votarà favorablement, dèiem, a la
primera moció que fa referència al tema que ens demanem les entitats de gais
i homosexuals a la nostra ciutat, que ens demanen que hi hagi l’activitat de
promoure el reconeixement i l’acceptació de les diferents opcions sexuals,
com un dret irrenunciable per aconseguir la igualtat, el donar suport a
l’Observatori, instar a les institucions públiques i jurídiques davant de les
agressions per raó d’opció sexual, també, perquè no, demanar a la
Conselleria d’Ensenyament l’aplicació d’un protocol que fins ara no s’ha
aplicat, segur que s’hi hauran de posar mesures i és possible que es trobin
dificultats a l’hora de tirar-ho endavant, perquè és un tema que crea en molts
aspectes, a vegades, dificultats, però nosaltres entenem que seria positiu i,
per tant, en aquest sentit, doncs fer també una crida als sindicats i en el
procés aquí que se’ns demana. Per tant, en aquest aspecte, en aquesta moció
concretament, el grup de Convergència i Unió votaríem favorablement.
Respecte als pressupostos de l’Estat, Convergència i Unió votarem
favorablement el rebuig d’aquestes pressupostos de l’Estat. Nosaltres hi
votem favorablement i ho hem expressat aquí, en el Congrés de Diputats, i ho
seguirem dient, creiem que aquests no són un pressupostos justos per molts
motius. No són uns pressupostos justos en primer lloc, o en segon, com
vostès vulguin, amb Catalunya, no són uns pressupostos justos, perquè no es
reconeix el deute que es té amb Catalunya i, per tant, no es paga la disposició
addicional tercera. Ara s’ha fet un pas més, abans s’acceptaven els
pressupostos que s’havia de pagar una disposició addicional tercera, és a dir,
759 milions, ara correspondrien 219 milions, amb tot això Catalunya hi perd
1.000 milions i, per tant, vol dir 1.000 milions per fer polítiques, polítiques
socials, polítiques de les que vulguem, però 1.000 milions que no reverteixen
en aquest país i, per tant, en aquest sentit, no són justos.
Com tampoc són justos respecte allò que s’inverteix en les infraestructures i,
en aquest sentit, creiem que es fa un flac favor quan no s’aposta d’una forma
decidida pel que és el tren de gran velocitat, que està molt avançat en el
nostre país, però que, en canvi, no s’acaba d’accelerar el que és l’enllaç amb
Europa i, per tant, les possibilitats econòmiques que perd l’activitat industrial
del nostre país i, per tant, que l’ofega.
Per què també votarem contràriament, perquè entenem que hi ha molta
d’aquesta despesa que diuen que no s’ha de fer, que la passen a tercers i
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que, per tant, ens la passen a ajuntaments i també al govern de Catalunya, i
és en aquest sentit que nosaltres no hi estem d’acord. És a dir, ens demanen
un sobreesforç, entenem nosaltres, en la mesura que es demana una
disminució dels pressupostos generals en matèria d’educació i de sanitat, de
10.000 milions a Catalunya, de 10.000 milions, i entenem que, des de
Catalunya, s’està fent un esforç important per part dels metges, per part també
de l’àmbit de l’educació i que, per tant, demanar un segon sobreesforç en
aquest sentit, no ho considerem just. Per tant, entenem que s’estan prenent
mesures per redreçar allò que ens hem trobat, però també entenem que no
pot anar sempre sobre els mateixos.
Per altra banda, i aquí s’ha parlat i potser en tindrem més temps de parlar-ne
extensament quan parlem de la moció del que és l’exempció fiscal, aquí se
n’ha parlat i vostès han parlat dels defraudadors. Certament, no podem veure
amb uns bons ulls, el fet que tot això es condoni i que, per tant, es perdoni,
però hem de tenir en compte que aquí també hi ha unes responsabilitats de
passat, qui ha permès que durant tants anys gent hagi defraudat al conjunt de
l’Estat i que, per tant, això vol dir al conjunt dels ciutadans i ciutadanes de
Catalunya i d’Espanya i, per tant, en aquest sentit, qui no ha fet una fiscalitat
correcta de controlar aquestes evasions que, al cap i a la fi, això ens ha
perjudicat. I, per tant, aquest és un tema que nosaltres creiem que cal també
posar l’accent en fer les polítiques necessàries per controlar-ho.
I l’altra moció la defensarà el Sr. José Luís Pérez Fort, per part de
Convergència i Unió.

SR. PÉREZ FORT
Molt bé. Respecte a la moció demanant el compliment del conveni per a la
rehabilitació dels barris o AERI, d’entrada direm que votarem a favor, a favor
d’aquesta moció. Però volem deixar clar que, en el seu moment, ens vam
oposar a aquest conveni, aquest conveni de l’any 2009 venia d’un altre
conveni de l’any 2008, en aquest conveni de 2008, que no es va renovar,
saben vostès perfectament que no es va renovar, doncs venia especificat que
la subvenció era de 17 milions d’euros. En aquest segon conveni no ve
especificada aquesta quantitat, ni venen especificats els terminis, no existeix.
Clar, què passa amb això, doncs bé, que mentre estaven vostès al govern
d’Espanya, la cosa rutllava, quan feien la renovació d’aquest segon conveni,
anava rutllant, què passa, ha vingut un altre i diu, bé, bé, si això no està escrit
enlloc, doncs li donarem el que vulguem donar-li, y aquellos polvos trajeron
estos lodos. Bé, doncs aquesta és la nostra postura...
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S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, silencio.

SR. PÉREZ FORT
I la nostra postura llavors, veient aquesta problemàtica que avui ja tenim,
aquest problema, vam votar en contra del segon conveni, evidentment. Bé,
doncs nosaltres veient que no tenim més que aquesta eina, que és aquesta
moció, però és una eina que pot ser paper mullat, totalment, pot ser paper
mullat perquè si el PP vota en contra o si el PP d’Espanya no vota a favor, que
tenen majoria absoluta, aquí no en traurem res. Potser si vostès estan
convençuts que aquest conveni contempla els 17 milions, 4 milions per any,
vagin a un contenciós-administratiu per incompliment de conveni, abans
d’anar a una moció, clar que aquest és el camí que hem de tenir en compte.
De totes maneres nosaltres votem que sí en aquest cas, perquè creiem que
no és de rebut que un veí que ha cobrat una subvenció del 50% en una obra
de 140.000 o 160.000 euros, els veïns del costat no cobrin res, no és just, no
és just i per això votem a favor d’aquesta moció. Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción del derecho de las personas
homosexuales, abstención al punto segundo y a favor del resto.
Respecto a la moción del AERI, hemos transmitido una petición a nuestra
Presidenta de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, para que, en la medida de
lo posible, incremente esta partida económica. La situación es difícil, porque
actualmente el Ministerio de Fomento tiene una deuda de 40.000 millones de
euros, y con una deuda de 40.000 millones de euros es difícil dar una solución
a lo que estamos hablando. De todas maneras, estamos trabajando en la
intención de, en la medida de lo posible, incrementar esa partida y, por tanto,
nos abstenemos en el dictamen.
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Respecto a la moción del proyecto de presupuestos del Estado, España está
en una situación de extrema dificultad, eso todos lo sabemos. En la actualidad
no hay dinero a penas para atender lo que es el pago de los servicios
públicos, y esta es la situación real del país…
S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, por favor, vamos a respetar los tiempos, el Sr. Juan Carlos
del Río está en uso de la palabra y por favor le pediría al público que
permanezcan tranquilamente, pero guarden silencio. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias. El problema existe y para solucionarlo lo primero que hay que hacer
es reconocer que estamos ante un problema y que la situación española es
muy mala. Y el gobierno ante esta pésima situación económica, que por cierto
nos ha dejado el gobierno anterior, los 5.600.000 parados no se hacen en 100
días, ha tenido que adoptar decisiones…
S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, pues ante esta situación tenemos que adoptar
una serie de decisiones que entiendo que no puedan gustar a un grupo de
personas, pero son las necesarias para salir de la crisis. Para que se hagan
una idea de cuál es la situación en la que nos hemos encontrado, sólo en
sanidad…
S’escolten crits entre el públic.
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Yo entiendo que haya gente que no le guste escuchar cuando uno se refiere a
ciertos partidos políticos, pero escúcheme por favor, sólo pido el mismo
respeto que yo les tengo a ustedes, escúchenme. Miren, bien…
S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, si no guardan silencio tendremos que tomar, bueno, pues
alguna decisión que seguro que no nos va a gustar a nadie, por tanto, les pido
un poquito de paciencia, escuchen, y cuando acabe la persona que habla,
pues bueno, manifiesten lo que crean conveniente, pero no interrumpan,
porque estamos también utilizando parte del tiempo que tiene cada uno de los
grupos políticos. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias otra vez Sra. Alcaldesa. Sólo en sanidad la deuda es de 15.000
millones de euros, en fomento el anterior gobierno socialista ha dejado un
agujero de 40.000 millones de euros, sólo en 2011, el anterior gobierno
socialista gastó 90.000 millones de euros más de lo que ingresó, y todos
sabemos que cuando gastas más de lo que ganas, te arruinas, y las deudas
siempre hay que pagarlas. Pues debido a la gestión del gobierno socialista
anterior, tenemos que pagar 29.000 millones de euros sólo en intereses de la
deuda, por eso es prioritario pagar esa deuda y quitarnos de encima la losa
que son los intereses.
Y además, lo último ya nos llegó ayer desde la Unión Europea, donde se nos
dijo que el anterior gobierno socialista engañó cuando informó que el déficit
sólo era del 6%...
S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, si alguien no puede quedarse callado, pues yo le pediría, por
favor, que salga y que vuelva a entrar cuando el Sr. del Río haya finalizado,
pero no interrumpan. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO

…/…

84

Gracias otra vez Sra. Alcaldesa. La Unión Europea dijo que el déficit que
decía el gobierno socialista del 6%, no era real, que era del 8,5%, esto supone
recortar 25.000 millones de euros en 2012 y 2013, y nos obliga la Unión
Europea, porque si no, no salimos de la crisis. Y hoy, además, se nos ha
dicho que estamos en recesión y que tenemos obligatoriamente que salir lo
antes posible de esa situación, porque si no el paro aumentará y tendremos
menos dinero todavía para pagar los servicios públicos.
Esta es la situación en la que se encuentra España actualmente, y para salir
de la crisis hemos presentado unos presupuestos que son austeros, es
verdad, son muy austeros, dirigidos a acabar con el déficit, porque además
creemos que aporta la credibilidad que no tenemos, no puedes decirle a
Europa que tienes el 6% del déficit, cuando tienes el 8 y medio, estás
engañando, eso es lo que hizo Grecia, y España jamás tiene que acabar
como Grecia.
Por tanto, miren, nos guste o no nos guste estas son las medidas que son
imprescindibles para salir de la crisis i crear empleo, y lo que nosotros
tenemos que hacer es garantizar el futuro de las familias y garantizar el futuro
de nuestros hijos.
Y aquí se ha comentado algo de la amnistía fiscal, luego hay una moción
sobre amnistía fiscal, sólo adelanto que el Partido Socialista, año 1984, Miguel
Boyer, Ministro de Economía, ya presentó una amnistía fiscal, la segunda fue
en el año 1991, con el Sr. Carlos Solchaga, titular de la cartera de Hacienda,
en el año 2010 fue el Sr. Rubalcaba el que también lo pidió, por lo tanto,
hombre, si ustedes lo presentan, pues tampoco lo critiquen.
Y respecto, todavía me queda algo de tiempo, miren, declaraciones de la Sra.
Marina Geli, 14 de abril de 2010, Consellera de Sanidad de la Generalitat de
Catalunya, gobierno Partido Socialista, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, respecto al copago sanitario, cito textualmente, página 4 de El
País: “Debemos ratificar el modelo que establece el sistema nacional de
salud, porque es un buen modelo, pero evidenciando que el coste real para su
mantenimiento en los próximos años, dista mucho del coste asumible como
sociedad. La financiación de la factura farmacéutica, en la que el usuario debe
pagar una parte del coste del medicamento, en su forma actual tiende a la
inequidad y la injusticia, porque se aplica de forma regresiva, en función de la
edad y no del nivel de renta, por eso hace falta repensar el modelo, a la vez
que estudiar la necesidad de introducirlo también para algunas nuevas
prestaciones, siempre en función del nivel de renta del usuario.” Lo que
aplicamos nosotros ahora es lo que ustedes, Partido Socialista, Izquierda
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Unida-Iniciativa per Catalunya, propusieron en abril de 2010, Sra. Marina Geli,
está en El País, artículo “Cómo mantener la calidad y la equidad”.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, a veure, s’ha posicionat sobre les tres mocions? Sí? la última? No ha
acabado, vale, pues siga.

SR. DEL RÍO
Sí, perdóneme Sra. Alcaldesa.

SRA. ALCALDESSA
Es que como ha apagado el micrófono.

SR. DEL RÍO
No, lo tengo abierto, lo tengo abierto.

SRA. ALCALDESSA
No, no, pero lo había apagado.

SR. DEL RÍO
No, no, no he apagado.

SRA. ALCALDESSA
Vale, vale, pues siga.

SR. DEL RÍO
Es que no puedo hablar. Y ya acabo con el discurso, yo creo que el Sr.
Almunia no es del Partido Popular, nunca lo ha sido, yo creo que el Sr.
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Almunia es del Partido Socialista y, además, ha sido un destacado dirigente
del Partido Socialista, importante, entiendo yo, para el Partido Socialista hasta
que ustedes no acabaron echándolo, bien, pues el Sr. Almunia hoy,
declaraciones del Sr. Almunia hoy, que estos son los únicos presupuestos
posibles. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. del Río ¿entiendo que ha votado en contra del AERI también?

SR. DEL RÍO
Abstención.

SRA. ALCALDESSA
Abstención, ustedes se abstienen en la moción del AERI y en contra de los
presupuestos. Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa. Intento ir muy rápido, para alguna de las cuestiones
que han planteado. El Sr. Ordóñez hacía referencia, cuando el tema del AERI,
a una serie de consideraciones, ya le digo que en la participación vecinal, en
la conformación de cómo fue el modelo de ayudas para las comunidades y tal,
fue absoluto, se hizo de acuerdo con la Federación de Asociaciones de
Vecinos y con la participación de las Asociaciones de Vecinos, especialmente
las de Gornal y Bellvitge, con lo cual ahí sí que hubo participación. ¿Ha habido
dinero para las mejoras en los barrios de los excedentes? Cuando en el
primer año vimos que había partidas que no se acababan de agotar, porque
las comunidades de propietarios no habían conseguido aún hacer sus
derramas, para poder hacer frente a los gastos de la comunidad, hicimos una
transaccional en el Ministerio que permitía que el dinero de cada año, primero
pedimos que se acumulara al siguiente, eso generaba problemas en el propio
Ministerio, y entonces lo que acordamos fue que ese dinero se podría gastar
en mejoras para los barrios o para las zonas también afectadas de ese ámbito
AERI, y en esas zonas es donde se han gastado, cuando ha habido esos
excedentes. Por tanto, sí que ha habido excedentes y se han utilizado en las
mismas zonas que afectaba a la zona Trias.
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Sr. Pérez, em sembla que tenim una petita confusió. El conveni 2008 és un
conveni marc, sí, i parla que es desenvoluparà en els convenis any a any, i
explica quins són els següents pagaments. Evidentment, en el següent any,
en el del 2009, ja no pagarà disset milions, perquè ja l’any anterior s’havia
gastat un, i en el següent del 2010 ja s’havien gastat cinc i així
successivament. Per tant, l’únic que queda és el desenvolupament del conveni
2012, dels quatre milions del 2012, i per aquests quatre milions necessitem
signar un conveni i una consignació pressupostària, per això estem demanant
que es modifiquin aquests convenis.
Perquè hi ha una cosa que jo crec que sí que és important, i és que la gent,
els veïns, les veïnes, no perdin la confiança en les administracions, això és
fonamental. Aquí tenim veïns, comunitats de propietaris, que jo he parlat amb
ells, que m’han vingut, escolta, que nosaltres ja fa sis mesos que tenim
l’ascensor, hem portat la factura, ens han dit que ja veurem quan cobrem, cóm
li expliquem a una comunitat de propietaris, als veïns de l'Hospitalet, que hi ha
un conveni signat per l’Estat, no vostè i jo, l’Estat, i que ara estan pensant en
no complir-lo ¿després anirem a demanar-los que ells compleixin amb
nosaltres? això seria una barbaritat. Per tant, la gent confia en l’Estat, i com la
gent confia en l’Estat, l’Estat l’únic que ha de fer és correspondre.
I ja perquè quedi tranquil, aquest conveni és exactament el mateix que el que
hi ha a Barcelona, pel barri de Sants, i l’Alcalde de Barcelona, un tal Xavier
Trias, que vostè coneix, està defensant exactament el mateix que estem
defensant nosaltres, està demanant exactament el mateix, perquè l’Alcalde de
Barcelona, evidentment, també vol que se li faci, i tenen exactament el mateix
conveni.
Per tant, si que hi ha la possibilitat d’arribar a un contenciós, evidentment, si
algú incompleix, si aquest Ajuntament ha de tirar contenciosos pels convenis
que d’altres administracions no han complert, tindríem feina, em sembla que
tindríem problemes perquè hauríem de contractar uns quants advocats més
per poder fer front a tots aquests convenis. Intentem fer-ho des de la
conciliació, des de l’acord, des del consens, i intentar arribar a acords amb les
altres administracions.
Y, Sr. del Río, de entrada decirle, simplemente, me ha sorprendido mucho que
se abstuviera en la moción del AERI, me ha dejado, de verdad, yo pensaba
que mi capacidad de sorpresa estaba agotada, no, hoy me ha sorprendido. Y
mire, usted decía, las deudas hay que pagarlas, estamos de acuerdo, y las
deudas hay que pagarlas como las pagamos todos, supongo que pedimos
una hipoteca, yo tengo una hipoteca en mi casa, la pago cada mes, la tengo a
20 años, eso no me hace un moroso, ni un desastre, ni estoy en la ruina, lo
que tengo que tener son ingresos para pagar, y ahí está el equilibrio.
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De todas maneras sepamos que el Estado, España, es un país que tiene 20
puntos por debajo la deuda pública, respecto de la media europea, nuestro
problema no es la deuda pública, es la deuda privada, es lo que hicieron las
entidades financieras y los bancos cuando se dedicaron, con la letra pequeña,
entre otras cosas, a engañar a la gente.
Nosotros, es cierto, el gobierno del Partido Socialista dejó una herencia, y una
herencia con cinco millones de parados, es cierto, pero también con un país
con una exportación creciendo, con la inflación controlada, líder en energías
renovables, líder en trasplantes en los centros públicos de sanidad, con la
infraestructuras en transportes totalmente modernizadas y con la más
moderna red de telecomunicaciones. Mire…

SRA. ALCALDESSA
Sr. Fran Belver, se le ha acabado el tiempo. ¿Hay alguien que quiera
intervenir? Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, sí, a mí…, perdone, gracias Sra. Alcaldesa, a mí también me sorprenden
declaraciones, yo le agradezco que al menos reconozca que los 5.600.000
parados no es culpa del PP, sólo faltaría que también fueran culpa nuestra…

S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, silencio.

SR. DEL RÍO
Pero sí que es importante la deuda, es que pagar 29 millones de euros, oiga,
eso es muchísimo dinero, que podíamos destinar a servicios públicos o a
políticas de ocupación de empleo, por ejemplo, y que como no podemos
destinarlo a eso, pues que hay que pagar…, y si no que se lo explique la Sra.
Perea lo que significa pagar intereses de deuda, si es importantísimo, si es
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que el pagar intereses de deuda, te lleva a ti a que no puedas gestionar ese
dinero en otro tipo de cosas que son tan necesarias.
Y mire, no solamente son los parados, es que medio millón de familias han
tenido que dejar su casa, porque no la podían pagar, esa también es una
herencia. Y, permítanme, la dación en pago la ha llevado el Partido Popular,
no el Partido Socialista. Y continúo, quien ha puesto coto a los sueldos de los
altos directivos, incluidos los banqueros, no ha sido el Partido Socialista, ha
sido el Partido Popular también. Gracias.
S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, Sr. Josep Lluís Pérez, té la paraula.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sr. Alcaldessa. Miri Sr. Belver, el primer conveni sí que el signava
l’Alcalde de Barcelona, estava implícit Barcelona i Hospitalet, en el segon
conveni no, el segon conveni el signa Hospitalet només, no hi és Barcelona en
el segon conveni, en el primer sí, però en el segon no, i no és un conveni
marc. Queda clar que nosaltres ja ho vam advertir en el seu moment, que
cabia la possibilitat que aquests diners no arribessin amb el segon conveni, si
s’hagués mantingut el primer sí, segur, convençut, perquè ho posa, però en el
segon no, i és això el que vam defensar, per això vam votar en contra del
segon conveni, i vostès ens van acusar en aquell moment, és que vostès
estan en contra dels veïns i tal, no, no, no estem en contra dels veïns, ben al
contrari, estem a favor dels veïns, i com estem a favor dels veïns, en aquest
tema...

S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
Segueixi.
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SR. PÉREZ FORT
Com estem a favor dels veïns en aquest tema, i tots els veïns que estan
inclosos en aquest conveni tenen dret a rebre la mateixa subvenció, i per això
votem a favor. I veient l’actitud del Partit Popular, ja comencem a tenir la
moció començada a posar a la galleda ja, perquè ja s’està mullant. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, molt breument...
S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
No pari el temps, quant temps portaven?

SRA. BORRÀS
Molt breument. Alcaldessa jo li demanaria si us plau que ens deixés
intervenir...

S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A veure un moment si us plau, a veure, si això continua així, és que no
podrem continuar el Ple d’aquesta forma, i ho han d’entendre, o estan una
mica callats i guarden respecte a tots els grups municipals o si no haurem de
fer el Ple amb un altre sistema, per tant, si us plau, crec que estem... tots
plegats tenim molta paciència, entenem que els temes són de molta actualitat,
que generen molts sentiments, però jo demanaria, si us plau, que tothom
estigui tranquil, tothom tindrà temps d’expressar la seva opinió. Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Sí, fen referència al que aquí s’ha citat dels pressuposts generals de l’Estat,
que nosaltres hem rebutjat, però a mi sí que m’agradaria que parléssim amb
rigorositat, perquè ara sentir segons quins discursos parlant de la banca, i a mi
no em sentiran defensar-la, algú hi ha responsable de nomenar un governador
del banc estatal, el Sr. Miguel Fernández Ordóñez, i per tant, en aquest sentit,
no poden mirar cap a una altra banda i dir, oiga, eso los banqueros, perquè
algú és responsable de no haver controlat la banca també en aquest país, i
aquest ha estat el govern central, perquè a qui li correspon controlar el banc,
la banca en general, aquest és el govern central, que quan a vostès els ha
interessat, han fet noves lleis de caixes i el que ha convingut. Per tant,
escoltin-me, menys hipocresia, que el tema és molt seriós, i hores d’avui, avui
vostès el que estan fent aquí és un discurs fàcil, perquè aixecar aplaudiments,
però del que estem parlant és de temes seriosos, que potser que en parléssim
amb seriositat, amb rigorositat, els pressupostos, escoltin-me, la primera
d’oposar-m’hi, nosaltres els primers d’oposar-nos-hi, però el que no pot ser és
que vostès vinguin amb aquesta, com si la cosa no anés amb vostè, amb
aquesta lleugeresa, a opinar sobre el que ha passat en aquest país. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna paraula més? Sr. Fran Belver, ja per finalitzar el torn.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Gairebé jo diria que per acabar la intervenció
d’abans. Miri, és cert, els governs es van succeint i, per tant, tenen herències
els uns dels altres. Però jo li deia, a part de l’herència que vostès han trobat
en el govern central, i això ja no són coses que dic jo, sinó el que ens trobem,
amb l’elaboració i la presentació d’aquests pressupostos. Uns pressupostos
que passen d’una economia en creixement, a una economia en recessió, com
a mínim de més de l’1%, no entrem si serà de l’1,5%, de l’1,1% o de 1,3%, de
més de l’1%. Que hi havia cinc milions d’aturats, sí, però les xifres ens estan
dient que a final d’aquest any n’hi hauran sis. Que un país que està eliminant
les seves polítiques socials, perquè les polítiques socials que teníem l’any
passat, que això també, entenc, forma part de l’herència, aquest any ja
comencem a no tenir-les i això va en aquesta direcció. El deute públic que
comença a créixer, i l’absolut abandonament de la inversió en infraestructures.
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I miri, llavors li deia, crec que és un problema de parentiu, va haver-hi un
moment en el qual el Sr. Rajoy parlava de su cuñado o de su primo, que no le
importaba nada el calentamiento global, empezó por ahí, y ahora está con la
prima de riesgo, té mala sort amb la família. Però, escolti, quan el Sr. Rajoy va
accedir al govern, quan va accedir al govern va dir, no pujarem impostos,
aturarem l’atur de manera immediata, els mercats confiaran en nosaltres,
baixarà la prima de risc i els tipus d’interés i començarem a créixer, i això avui
no és així, 100 dies ja han passat, però és que, segons ell, això anava al dia
següent, per tant, hi ha el que hi ha Sr. del Río.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, a ver, yo, permítanme, muy brevemente, que les diga algunas cosas.
El Sr. del Río, primero, hombre, yo no le voy a atribuir todos los parados de
este país al gobierno del Partido Popular, que lleva tres o cuatro meses en el
gobierno, pero hombre, como mínimo, reconozca que la reforma laboral no ha
ayudado para nada, y que los últimos parados que se han incorporado en
estos últimos tres meses, alguna responsabilidad el Sr. Rajoy debe tener,
alguna responsabilidad debe tener. Y alguna responsabilidad debe tener
cuando todo el mundo ahora, somos tan conocidos o conocemos tan bien, los
temas de la prima de riesgo, usted sabrá, como sabemos todos, que en este
momento la prima de riesgo está mucho peor con el Sr. Rajoy, que con el Sr.
Zapatero hace unos meses, por tanto, alguna responsabilidad también el
Partido Popular debe tener.
Pero hoy no estamos aquí ni para hablar de una cosa, ni de otra, estamos
aquí para hablar de los temas que afectan al día a día de los ciudadanos de
Hospitalet. Y aquí hay un tema que yo sí que le pido, Sr. del Río, que se
repiense, porque si no uno después no puede dar lecciones de coherencia, ni
puede decir aquí, tan tranquilamente, que usted ha traspasado este tema a su
presidenta del partido, y que estemos todos muy tranquilos, y luego usted se
abstiene. Oiga, si hay dinero en el gobierno central para llevar el AVE a
Galicia, y gastarse no sé cuántos millones, algunos millones más de los que
tendrían que gastar aquí en Hospitalet, hombre, yo creo que racanear tres
millones de euros a los vecinos de Bellvitge, de Gornal, de Santa Eulalia, de
La Torrassa y de Sant Josep, hombre, me parece feo, cuanto menos cuando
hay un acuerdo firmado y un convenio firmado entre las instituciones, entre el
gobierno central y el gobierno de esta ciudad.
I, Sr. Josep Lluís Pérez, que no…, a veure, jo crec que el que ha de fer és
trucar al seu company Pallarés, que s’ho sabia perfectament aquest tema. Bé,
doncs precisament el Sr. Pallarés sabia perfectament cóm estava aquest
tema, i vostè, jo ho sento, deixi’m parlar, que jo l’he sentit amb tot el respecte.
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Però, a veure, no comencem a parlar de convenis, perquè si parlem de
convenis, jo crec que vostès ara hauran de començar a callar, perquè si hi
havia un conveni signat en aquest país, entre els ajuntaments i la Generalitat
de Catalunya, era el conveni de posar en marxa les escoles bressol en aquest
país, 1.800 euros per nen i nena a les escoles bressol, en aquests moments
vostès, no ja amb 100 dies de govern, que ja porten uns quants mesos, ja han
començat a passar de 1.800 a 1.600, i de 1.600 a 1.000, i s’han passat per no
sé on, el conveni signat entre els ajuntaments i la Conselleria d’Ensenyament.
Per tant, a veure, aquí cadascú també que sigui coherent amb el que ha fet i
amb el que ha deixat de fer i, per tant, no parlem de reclamacions, de
contenciosos, que, a veure, si hem d’anar al contenciós per portar al Ministeri
de Foment per incompliment d’aquest conveni, també portarem a la
Conselleria d’Ensenyament per no complir el conveni que estava signat. Per
tant, a veure, siguem coherents, perquè aquí cadascú parla del que li convé,
perquè una cosa és el que fa a la Generalitat de Catalunya i una altra la que fa
i el que recolza a nivell de Madrid.
Per tant, jo li demanaria al Sr. del Río que sigui coherent, que vote aquí y diga
aquí, y lo diga delante de los vecinos, si apoya o no apoya que vengan a esta
ciudad los cuatro millones de euros que se le debe a los vecinos de
Hospitalet, para continuar con las obras que en su momento se
comprometieron, y que, en este caso, la mayoría de ellas ya se han realizado.
Y Sr. Ordóñez, permítame, yo entiendo que usted en aquel momento no
estaba en el Ayuntamiento, pero le puedo asegurar que ese 50% de ayuda, ha
significado la mejora de muchísimas comunidades de vecinos, la instalación
de muchos ascensores, la mejora y el acondicionamiento no solamente de los
edificios y de los espacios comunes, sino también de las viviendas
particulares de los vecinos. Por tanto, no hablemos en tono despectivo,
bueno, han sido obras, no han sido ayudas insuficientes, creo que un 50% de
ayuda es una ayuda importante, no menospreciemos lo que se ha hecho, en
todo caso, procuremos todos que en el futuro se pueda continuar ayudando a
las personas que, evidentemente, necesitan de ese dinero para poder tirar
adelante la mejora de sus viviendas.
Y vamos a dejarlo aquí, porque luego tendremos oportunidad, lógicamente, de
volver a hablar de algunos de los temas que han salido en este tema. Muy
bien, pasamos a las siguientes, por favor.

Essent les 19.10 hores entra a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partido Popular.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 17, 18 i 19;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 17.PER LA DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES
HOMOSEXUALS.
Atès que el dia 17 de maig es commemora el dia Internacional contra la
Homofòbia amb motiu de l’eliminació, l’any 1990, de l’homosexualitat com a
malaltia per part de l’Organització Mundial de la Salut.
Atès que aquest dia també té l’objectiu de promoure accions de sensibilització
per lluitar contra la discriminació per raó d’opció sexual arreu del món.
Atès que l’any 1994 el Parlament Europeo va aprovar una Resolució en la
qual es posava de manifest la responsabilitat de la Comunitat Europea en el
marc de les seves activitats i les seves competències pel que fa referència a la
igualtat de tracte per a tota la ciutadania amb independència de la seva
orientació sexual i que estava obligada a vetllar per la seva aplicació amb les
disposicions jurídiques ja adoptades i les que posteriorment s’adoptarien als
diferents països integrants.
Atès que el 26 de març de 2007 un grup d’experts en drets humans va fer
públic un document, conegut com Principis de Yogyakarta, en que es
demanava l’aplicació de la legislació internacional en drets humans a les
qüestions d’orientació sexual i identitat de gènere i en el que es declarava que
les lleis que penalitzen l’homosexualitat violen el dret internacional de no
discriminació i el de viure sense violència i tortura , així com el dret a la
privacitat, a l’accés a la justícia i a no ser detingudes arbitràriament.
Atès que el Parlament Europeo va declarar l’ homofòbia com un temor i una
aversió irracional contra les persones que tenen una opció sexual no
heterosexual i que està basada en prejudicis als que compara amb el racisme
o la xenofòbia.
Atès que es calcula que cada dos dies alguna persona es agredida al món
per actes violents vinculats a l’ homofòbia i Amnistia Internacional denuncia
que en més de 70 països es persegueix a les persones per la seva opció
sexual i en 8 països encara existeix la condemna a mort per aquesta raó.
Atès que diverses teories psicològiques descriuen aquesta por amb el terme
prejudici sexual per referir-se a totes les actituds negatives basades en
l’orientació sexual i sempre relacionades amb la intolerància i la discriminació.
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Atès que lamentablement, un membre destacat de la cúria eclesial espanyola
va carregar recentment en la seva homilia, retransmesa per la televisió pública
estatal, contra l'homosexualitat i el dret de les persones homosexuals, fet que
posa de manifest una vegada més la realitat social sobre aquest tema que
encara arrossega molts prejudicis entre determinats col·lectius de la societat, i
que tenen efectes molt negatius especialment sobre lesbianes, gais, bisexuals
i transsexuals que sovint pateixen discriminacions i menyspreu.
Vistes totes les raons exposades anteriorment,
Els Grups Polítics del PSC-PM i d’ICV-EUiA, proposen a l'Ajuntament en Ple,
l'adopció dels següents ACORDS:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun
dels punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt Primer amb 23 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
Primer: Promoure el reconeixement i l’acceptació de la diferencia sexual
com un dret irrenunciable per aconseguir la igualtat.
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 d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
Segon: Donar suport a l’Observatori contra l’ homofòbia, depenent del
Front d’alliberament Gai de Catalunya, en la seva tasca d’anàlisi, estudi,
seguiment i denúncia de vulneracions de drets i llibertats per raó d’identitat
sexual.
c) Ha estat aprovat el punt Tercer amb 23 vots favorables dels representants
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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 Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
Tercer: Instar a totes les institucions públiques i jurídiques per actuar
davant les agressions per raó d’opció sexual.
d) Ha estat aprovat el punt Quart amb 23 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
Quart : Demanar a la Conselleria d’Ensenyament l’aplicació d’un protocol
per a la prevenció i la detecció de casos d’assetjament homòfob a les
escoles.
e) Ha estat aprovat el punt Cinquè amb 23 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
Cinquè: Fer una crida als sindicats per què en el procés d’elaboració de
convenis col·lectius s’introdueixin clàusules de protecció i no discriminació
per opció sexual en l’àmbit laboral.
f) Ha estat aprovat el punt Sisè amb 23 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta
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sessió i que literalment diu:
Sisè: Fer arribar aquests acords a l’Observatori contra l’ homofòbia,
depenent del Front d’alliberament Gai de Catalunya, i a les entitats locals
que han treballat i treballen pels drets del col·lectiu LGBT.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat
aprovada pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.

MOCIÓ 18.DEMANANT EL COMPLIMENT DEL CONVENI PER A
LA REHABILITACIÓ DE BARRIS (AERI).
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i
amb 5 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso,
Diez, Bas i Cañizares; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que el passat 11 de febrer de l’any 2008, es va signar a Barcelona un
“Conveni entre el Ministeri d'Habitatge, la Generalitat de Catalunya i els
ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació de
barris de la província de Barcelona, inclòs el barri de Sants-Badal de
Barcelona i els barris de Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulàlia i la
Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat”, barris que van quedar definits per dit
conveni, com a Àrees especials de rehabilitació integral (AERI).
Atès que aquest conveni es va establir amb l'objectiu de concedir ajudes a la
rehabilitació d'habitatges dels veïns que viuen als barris abans esmentats, i
que van estar afectats per les obres del traçat de l'AVE, compensant a les
persones que havien hagut de patir les molèsties i els desperfectes causats
per dites obres.
Atès que per a L’Hospitalet, la inversió que contemplava el conveni signat per
aquests cinc barris (Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulàlia i la Torrassa
) seria de 17 milions d'euros repartits en un termini de cinc anys, es destinava
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específicament a ajudes i subvencions directes, la implantació d'oficines
d'informació i gestió d'ajudes, a la redacció de projectes de rehabilitació
d'edificis i a projectes de reurbanització de les zones afectades.
Vist que del total de 17 milions acordats al conveni inicial, un milió ja es va
rebre durant el 2008 per començar a treballar en els àmbits acordats; que al
2009 L’Hospitalet va signar el segon conveni derivat del conveni marc per
rebre la primera partida de 4 milions d’euros acordada; que al 2010 es va
signar el tercer conveni per rebre la segona partida de 4 milions d’euros, i que
al 2011, es va signar el quart conveni.
Vist que en el període 2008-2011, l’Oficina de l’Habitatge havia rebut un total
de 9.506 consultes en relació amb les ajudes del pla AERI, i en aquest mateix
període, s’havien tancat 165 expedients de finques i 624 expedients
d’habitatges particulars.
Vist que actualment dins el transcurs de l’any 2012 ja s’han tramitat 126
expedients amb obres iniciades, dels quals 105 expedients corresponen a
edificis i 21 expedients a habitatges. La previsió de subvenció fins el moment, i
segons els pressuposts presentats, és de 3.661.353,58 euros.
Vist que un estudi amb detall del projecte de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2012, a la partida 17.09.75012 – la mateixa de l’exercici anterior –
només contempla un milió dels quatre milions compromesos al quart conveni
esmentat anteriorment.
Vist que fins ara aquestes ajudes, que han estat molt ben valorades per part
dels veïnatge afectat a la ciutat, han servit, no tant sols per reparar les
molèsties i les afectacions causades per les obres de l’AVE, sinó que també
han significat una millora de l'entorn urbà i de l’espai públic dels barris que van
ser afectats pel traçat, i de la qualitat dels habitatges, la millora de
l’accessibilitat i de la vida quotidiana dels veïns.
Per tot l’anterior, els grups municipals del PSC-PM i d’ICV-EUiA, proposen al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acords:
Primer.- Sol·licitar a tots els grups parlamentaris amb representació al
Congrés dels Diputats a presentar una esmena que demani que a la partida
17.09.75012 – Remodelación barrios de L’Hospitalet - dels Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2012 s’incorpori la quantitat de quatre milions
d’euros compromesa al Conveni entre el Ministeri d'Habitatge, la Generalitat
de Catalunya i els ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, per a
la rehabilitació de barris de la província de Barcelona, inclòs el barri de Sants-
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Badal de Barcelona i els barris de Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulàlia
i la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat.
Segon.- Instar al Ministeri de Foment, al compliment amb el total de l’ inversió
acordada pendent de pagament segons el conveni signat en febrer de 2008
entre el Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de
Barcelona i l'Hospitalet, que contempla la rehabilitació dels barris de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulàlia i la Torrassa a la ciutat l'Hospitalet de
Llobregat.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri de Foment del Govern
d’Espanya, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, als diferents grups parlamentaris amb representació al Congrés
dels Diputats, als diferents grups parlamentaris amb representació al
Parlament de Catalunya i a la Federació d’Associacions de Veïns de
L’Hospitalet.

DE REBUIG DEL PROJECTE DE
MOCIÓ 19.PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER L’ANY 2012.

LLEI

DE

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

Vist que el passat 30 de març, cinc dies després de la celebració de les
Eleccions Autonòmiques a Andalusia i Astúries, el ministre d'Hisenda presentà
el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012.
Atès que aquests Pressupostos, que pugen a 122.083.000 milions, suposaran
una retallada de 27.300 milions d'euros. Darrere les grans xifres, s'amaguen
retallades que condicionen pràcticament cada partida,- fins i tot aquelles que
haurien d'ajudar a remuntar l'economia -, tractant-se doncs del projecte de
PGE més nítidament regressiu de la història de la democràcia, i que sens
dubte, constitueixen un obstacle per la recuperació econòmica i la creació
d'ocupació.
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Atès que aquesta retallada de 27.300 milions, concretada en el Reial Decret
del 30 de desembre i en el retardat projecte de Pressupostos del 30 de març,
van contra els compromisos adquirits, només quatre mesos abans pel Partit
Popular amb la ciutadania, i lluny de la promesa que no afectarian les partides
de despesa social, tal com es va afirmar, retallen substancialment:
-

les polítiques actives i els serveis públics d'ocupació en 2.500 milions,

-

les ajudes d'accés a l'habitatge en 300 milions d'euros,

-

l'educació en 500 milions d’euros,

-

la dependència en més de 300 milions d'euros i

-

la cooperació al desenvolupament en 1.300 milions d'euros.

Atès que l'impacte de les rebaixes en infraestructures serà molt acusat (més
de 3000 milions), així com en sectors claus per al creixement, com l'I + D + I
amb una retallada de més de 1400 milions, un 25,6 %, que com ja han
denunciat diverses associacions científiques espanyoles, suposarà un
col·lapse de la ciència en un moment en què aquesta matèria resulta clau per
al creixement econòmic i polítiques de desenvolupament rural en més de 400
milions.
Vist, d'altra banda, que la "amnistia fiscal" aprovada pel Govern, una mesura
moralment inacceptable, políticament inadmissible i possiblement
inconstitucional, suposa una veritable burla a l'Estat del Benestar, ja que es
pretenen "blanquejar" 25.000 milions d'euros ocults, tributant al 10 per cent, de
manera que es recaptarien 2.500 milions, i que aquests diners, tributant al
tipus que li correspondria, aportaria 9.500 milions, de manera que es produeix
una pèrdua de 7.000 milions d'euros per l'Estat.
Atès que aquesta mesura ve acompanyada del escapçament de l'Oficina
Antifrau que en la passada legislatura, havia aconseguit aflorar 10.000 milions
de diners ocults, i que per tant fan poc creïble que es vagin a perseguir
actuacions fraudulentes comeses per els grans defraudadors.
Vist que a més, els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2012 redueixen
dràsticament l'atenció a les dones víctimes de violència de gènere, amb una
minva de gairebé un 22% en aquesta partida, el que reflecteix un cop més la
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manca de compromís del Govern amb la igualtat i amb la manifestació més
cruel de la desigualtat , que és la violència de gènere.
Vist que els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2012 deixen sense
dotació el Fons d’Integració d’Immigrants, en un moment de crisi econòmica
com l’actual en el qual aquestes polítiques eviten el risc de marginació i
exclusió, ja que els programes d’acollida de les persones nouvingudes els
darrers anys i dels seus fills i filles són els que han de garantir unes ciutats
més cohesionades i els que eviten la creació de guetos o l’exclusió cultural o
social d’alguns col·lectius.
Atès que aquests PGE per al 2012, preveuen la rebaixa en la inversió pública
a Catalunya a un 11%, lluny del 18% marcat per l'Estatut, i retallen les
inversions en infraestructures en un 45%, saltant-se la seva disposició
addicional tercera.
Atès que, vist tot l’anterior, una vegada coneguts els comptes públics, el 9
d'abril de 2012 en una breu nota de premsa, el Govern d'Espanya va donar a
conèixer que sumats als ajustos pressupostaris, dins del Programa
d'Estabilitat 2012-2015 i el Programa Nacional de Reformes d'Espanya per al
2012, es reduiria encara més la despesa en polítiques de sanitat i d’educació
en uns 10.000 milions d'euros, per tal de “racionalitzar” aquests serveis i
“eliminar duplicitats”.
Atès que aquesta nova retallada, que tindria gravíssimes conseqüències
socials i que no s'ha tractat amb les comunitats autònomes que tenen les
competències, suposa una nova improvisació del Govern, un -de nou- flagrant
incompliment dels seus compromisos electorals, i a més per a Catalunya
suposarien retallades sobre les retallades ja aprovades pel Govern de
Catalunya, que ja ha actuat àmpliament en aquest àmbit.
Vist que com ja ha començat a fer el Govern de Catalunya, el Govern
d'Espanya també utilitza la crisi com a gran coartada per canviar el model
sanitari a Espanya.
Vistes totes les raons exposades anteriorment,
Els Grups Polítics del PSC-PM i d’ICV-EUiA, proposen a l'Ajuntament en Ple,
l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Demanar a tots els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats,
que rebutgin el projecte dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2012,
perquè es tracta d'uns pressupostos injustos, insolidaris i ineficaços per sortir
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de la crisi i que castiguen severament la societat espanyola i obstaculitzen el
creixement.
SEGON: Demanar al Govern de Catalunya, que rebutgi i demani la devolució
dels Pressupostos Generals de l'Estat, ja que són injustos i insolidaris amb
Catalunya i no compleixen amb el que estableix l'Estatut.
TERCER: Demanar al Govern d'Espanya que consensuï amb tots els grups
parlamentaris presents al Congrés dels Diputats aquests pressupostos,
restablint així el diàleg institucional i polític, per poder així abordar noves
fórmules d'estalvi que no afectin a l'Estat del Benestar.
QUART: Donar trasllat d’aquests acords als grups polítics representats al
Congrés del Diputats i al Senat, als grups polítics representats al Parlament de
Catalunya, al Govern de Catalunya, al Govern d’Espanya i a les associacions
de veïns de la Ciutat.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular,
números 20, 21 i 22, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentación de la 20 i 21, té la paraula el Sr. Juan Carlos del
Río.

SR. DEL RÍO
Sí, Sra. Alcaldesa, gracias. Bien, la moción que hace referencia al CAP de La
Marina, fue un compromiso que adquirió el Partido Popular con los vecinos en
el Pleno anterior, en donde se pidió que se hiciera algún tipo de formulación
de una propuesta. Nosotros esa propuesta la trabajamos, la presentamos a
los vecinos, e incluso aceptamos todos los cambios de esa moción que nos
hicieron llegar los vecinos afectados, o sea, todos los cambios que se
propusieron todos los aceptamos, y esa es la moción que está hoy sobre la
mesa. Antes de empezar el Pleno se me ha pedido… que no se comparte la
moción, entonces mi sorpresa es que el viernes era de las personas que
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estaban en el CAP y hoy ya no la comparten. Evidentemente, yo no voy a
defender una moción no compartida por los vecinos y, por tanto, la retiro del
Pleno.

S’escolten crits entre el públic.

Respecto, no, no, no es mentira…

S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, a ver, vamos a ver, yo creo que tienen que entender
perfectamente que el Sr. Juan Carlos del Río puede presentar una moción y
que, igual que la puede presentar, la puede retirar, por tanto, pediría, por
favor, silencio y, en todo caso, cuando finalice y puedan pedir la palabra, si
ustedes lo desean la piden al final para decir aquello que consideren. Pero
mientras tanto pediría respeto a los grupos políticos, porque si vamos
interrumpiendo el Pleno, no avanzaremos, y creo que estamos haciendo un
flaco favor a la democracia local y a la democracia de esta ciudad. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, sí, gracias Sra. Alcaldesa. Sólo indicar que no la retiro por gusto propio,
sino porque me han pedido que se retire y, por tanto, como me lo han pedido,
la he retirado, me han pedido que la retire y, por tanto, como esa moción ha
sido presentada a los vecinos, esa moción se ha cambiado como me han
dicho los vecinos, pero ahora los vecinos me dicen que no quieren que la
presente, señores míos, yo ayudo a quien quiera ayudarse, retiro la moción.
S’escolten crits entre el públic.
Bueno, me lo ha dicho usted ¿verdad que sí? Que la retire, me lo acaba de
decir usted, lo ha dicho usted.

Parla un senyor del públic sense micrófon i no s’escolta el que diu.
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SRA. ALCALDESSA
A ver, vamos a ver, si ustedes vuelven a interrumpir el Pleno, no tendré otro
remedio que pedir a la guardia urbana que desaloje el Pleno, por tanto… Ni ya
era hora, ni deja de haber hora, Sra. Borràs, a ver si siempre usted está tan
dispuesta a que sea desalojado el Pleno en todos los momentos. A ver, no
obliguen, por favor no me obliguen a tomar esa decisión. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Vale, la siguiente moción, Sra. Alcaldesa, gracias, hace referencia a los
medios de comunicación local. En el Pleno de diciembre de 2011, y así figura
en la página 249 del Acta, tal y como figura en la moción, por parte, en aquel
entonces, del Sr. Belver, como también del portavoz de Izquierda UnidaIniciativa per Catalunya, se estableció ya un margen de dos, tres meses, en
donde se presentaría un modelo de medios de comunicación que fuera
sostenible económicamente y garantizase el derecho a la información pública.
También el Sr. Salmerón, en ese mismo Pleno, página 10, se comprometió a
que se mantendrían los puestos de trabajo. El Sr. Esteve incluso dijo que
había líneas rojas, o sea, que a su socio de gobierno le marcó una serie de
líneas rojas, esas líneas rojas, entre otras, era que se abría un proceso de
diálogo y de consenso con los trabajadores, según los trabajadores de la
radio, con los cuales hemos tenido conversaciones, no ha existido, con esos
trabajadores, ese tipo de encuentros y, además, estos trabajadores
desconocen cuál será su situación laboral a día de hoy, por lo tanto, esa línea
roja, Sr. Esteve, usted no la ha cumplido.
También indica usted otra de las líneas rojas, Sr. Esteve, es la presentación, a
finales de febrero, presentación pública del nuevo modelo, estaba en la página
244 del Acta de Pleno. Bien, estamos en el mes de abril, ha pasado febrero, y
usted no ha hecho la presentación pública de este nuevo modelo de los
medios de comunicación de Hospitalet.
También usted se comprometió, como otra línea roja, de que los grupos
políticos participaríamos en este diseño y en la aprobación de este
reglamento, mire, pues ustedes no nos han llamado absolutamente para nada,
no nos han dejado participar en lo que no sabemos que hay todavía.
Además usted también se comprometió, otra de las líneas rojas, que haría un
estudio detallado del presupuesto municipal, donde se garantizaría la
viabilidad económica de los nuevos medios de comunicación. Han pasado
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cuatro meses y esa otra línea roja, pues ha pasado a azul o verde, no sé lo
que les gusta a ustedes, pero es otro incumplimiento del Pleno.
Por tanto, evidentemente, vemos que ustedes han incumplido aquellas líneas
rojas que se habían autoimpuesto, y ante las incertezas que nos manifiestan
los propios trabajadores de la radio municipal, que están muy preocupados
por su futuro, el Partido Popular propone al gobierno municipal que se
comprometa a presentar, antes del 31 de mayo, les damos un mes más
todavía, la presentación del nuevo modelo de medios de comunicación local, a
que se comprometan a consensuar, tal y como ustedes dijeron, una de sus
líneas rojas, antes del 31 de mayo, con el resto de grupos municipales, el
nuevo reglamento de medios de comunicación local. También a que
presenten, antes del 31 de mayo, les damos un mes más de plazo, un estudio
detallado del presupuesto municipal, para garantizar la viabilidad económica
de los medios de comunicación local. Y también, al gobierno municipal, que se
comprometa a ofrecer un trabajo digno a todos los trabajadores de la radio
municipal. No es, ni más, ni menos, que las líneas rojas que se marcaron a
ustedes mismos y a su socio de gobierno y que, lamentablemente, han
incumplido en este momento. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Díez Crespo.

SR. DÍEZ CRESPO
Sí, la moción 21 hace referencia a la mezquita que está ubicada en la calle
Fortuna. En mayo del año 2006…

SRA. ALCALDESSA
Perdón, la 22 ¿no?

SR. DÍEZ CRESPO
La 22, sí.
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SRA. ALCALDESSA
Vale.

SR. DÍEZ CRESPO
En mayo de 2006 se cedió un solar, propiedad de INCASOL, a esta mezquita,
se les facilitó, además del solar, gratuitamente unos barracones prefabricados,
que costaron más de 176.000 euros al Ayuntamiento. Y, en este acuerdo de
cesión, se especificaba que el Ayuntamiento no iba a cobrar ninguna cantidad
en concepto de alquiler. En este acuerdo de cesión tampoco se establece
ningún plazo de tiempo por el cual la mezquita podrá continuar usando gratis
estas instalaciones, sólo se dice que el Ayuntamiento facilitará dicho espacio,
hasta que la asociación se traslade a un espacio definitivo.
Bueno, pues pronto van a transcurrir seis años de esta cesión y la mezquita
sigue ahí. A pesar de la importante bajada de precios del mercado
inmobiliario, pues estos señores no muestran ninguna intención de abandonar
estas instalaciones, ya que les están saliendo gratis, gratis total. En este
período de tiempo, estos señores han ampliado notablemente sus
instalaciones, han instalado una gran carpa, han montado una especie de
toldo que cubre todo el perímetro, han hecho dos habitáculos de ladrillos de
considerables dimensiones, que no sabemos si tienen los permisos
correspondientes o se han hecho de forma ilegal, en fin, los indicios que hay,
es que estos señores no tienen intención de mudarse a otro sitio. Además, el
solar que está, que es un solar público, propiedad de INCASOL, está en un
estado calamitoso, está lleno de malas hierbas, de papeles, de plásticos, de
basuras, dando una imagen a la zona de lo más penoso.
Por todo ello, proponemos que se les dé un año para buscar un local
adecuado para que, transcurrido el cual, el INCASOL pueda recuperar este
solar y el Ayuntamiento esas instalaciones prefabricadas.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament de tots els grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, lamentamos mucho que se retire la moción número 20, la que hace
referencia al CAP de la Rambla Marina, porque yo creo que, no sé, algún
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vecino a lo mejor ha dicho que no se presente, pero creo que la gran mayoría
estaban de acuerdo en que se presentase. Realmente lo que pasa aquí es
que mociones como esta, realmente se pueden traer una y mil veces al Pleno,
y nosotros siempre las votaremos a favor, como siempre lo hemos hecho,
independientemente del grupo que las traiga, y es lo que nos hubiese gustado
hacer con esta, ya que nosotros siempre nos hemos posicionado en contra de
los recortes en los dos pilares básicos de nuestra sociedad, que son
educación y sanidad, y así lo hemos manifestado siempre en este mismo
Pleno. Es más, incluso llegamos a proponer que la paga extra de los
concejales y cargos de confianza de este Ayuntamiento, se donase para
mantener algún tiempo abierto el CAP de La Marina, cosa que los dos grupos
en el gobierno, PSC e Iniciativa, votaron en contra, y a la que CiU se abstuvo.
Cosa que demostró que hay veces que hay muchas palabras y pocos hechos.
Repito nuestra posición sobre los recortes, la de Convergència ha quedado
clara desde el principio, pero bueno, aquí realmente hay un tema que nos
lleva un poco de cabeza a todos, y es ese famoso documento, este que llevan
ustedes y CiU entre manos, y nos gustaría también, me imagino que a los
vecinos más que a nosotros, que se aclarase de una vez el tema este de cuál
es el auténtico, porque no creo que sea tan difícil ver qué papel es el de
verdad y, más que nada, para ver si ustedes también se aclaran o si se
quieren aclarar, ya que creo que a los demás nos es muy difícil hacerlo.
Bueno, repito una última vez más, que nos hubiese gustado votar a favor
tantas veces como sea necesario, contra el cierre y a favor de que el
Ayuntamiento defienda el mantenimiento del CAP y del retorno de los médicos
al centro, pero creemos sinceramente que aquí se necesitan menos mociones
y más acciones.
Respecto a los medios de comunicación…

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. Ordóñez, espere un momento, pare un momento el tiempo.

Marxen els veïns de Bellvitge.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, Sr. Ordóñez, yo creo que ya puede continuar.
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SR. ORDÓÑEZ
Parece que ha asustado a los vecinos.
Respecto a la moción de los medios de comunicación, la verdad es que clama
ya un poco al cielo que en seis meses el equipo de gobierno no tenga
configurado su nuevo modelo, digamos entre comillas, de medios de
comunicación local. Clama al cielo, más que por lo que no nos enseñen al
resto de grupos, clama al cielo por todos los trabajadores de Radio
l’Hospitalet, que viven en la cuerda floja desde hace muchos meses, sin saber
qué deparará su futuro, y esa situación realmente debe ser bastante
indeseable para cualquier persona. No soy capaz de imaginar cómo ha de ser
cada día ir al trabajo, sin saber si al día siguiente el ayuntamiento de tu ciudad
sacará un plan con el que te quedas sin trabajo, o con el que te cambian de
trabajo y no sabes dónde te ubicarán o de qué te harán trabajar. Este punto es
una de las cosas que les exigimos que nos digan cuanto antes, que es, si
cierran la Radio, dónde colocarán a los trabajadores. Dijeron que hablarían
con los trabajadores y que consensuaría una decisión con ellos, pero por lo
que nos llega a través de los propios trabajadores, aquí de momento no hay
nada consensuado.
Respecto al nuevo modelo, pues nos gustaría también saber qué modelo
tienen ustedes pensado, nos gustaría saber si lo único que hay pensado es
una web de cortar y pegar noticias y que, claro, para esto cuánta gente se
necesitará, para hacer una web, está claro que 40 personas no ¿qué serán?
¿cuatro o cinco? y qué cuatro o cinco, los enchufados, y del resto qué
haremos.
Miren, como segunda ciudad de Cataluña, bajo nuestro punto de vista,
necesitamos unos medios de comunicación medianamente decentes y no
unos chapuceros. Nosotros no apoyaremos nunca la creación de unos medios
chapuceros, ya que gastar dinero en unos medios sin casi difusión, eso sí que
sería tirar el dinero.
Respecto a la posición de su socio de gobierno, Izquierda Unida, en todo el
proceso, decir que una vez más demuestran su falsedad y su engaño a los
trabajadores, ya que engañaron a los trabajadores de Televisión de
l’Hospitalet y los enviaron a la calle, cuando en su programa, teóricamente,
dicen que preservar los lugares de trabajo es una línea roja que no se puede
traspasar, pues vaya si la han traspasado. Bien, decirles, disculpen, que la
han traspasado con 40 chavales que han echado a la calle y ¿con cuánta
gente de la Radio van ustedes también a traspasar sus famosas líneas rojas?
o ¿es que mueven la línea roja según les interesa? A estos trabajadores ¿los
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van a echar o van a dejar que los recoloquen en situación precaria para
mantener su poltrona? Cuando hay que llevar la pancarta, ustedes son los
primeros que están ahí para hacerse la foto, pero cuando hay que ser
coherente con lo que uno propone, aún a riesgo de no seguir en el gobierno,
entonces se acobardan y se esconden. ¿Con qué legitimidad hablan ustedes
de recortes, si son los primeros que han enviado a los chavales de la Televisió
de l’Hospitalet a la calle?
Respecto a la moción número 22, sobre la mezquita, primero de todo nos
gustaría saber si son ciertas las cifras que se presentan en esta moción, que
nos imaginamos, por supuesto, que sí, y si realmente nos costó a la ciudad
casi 30 millones de pesetas la cesión de este espacio. Si es así, sería una
subvención indirecta elevadísima, más casi que a ninguna otra asociación
cultural de la ciudad. ¿Qué tienen de especial esta gente, para recibir 30
millones de pesetas? Más lo que aparte cada mes deja de percibir el
Ayuntamiento por su alquiler, que es otra especie de subvención indirecta,
que echando un cálculo, pues nos podría costar entre 6.000 o 8.000 euros al
mes, por dejar de cobrar el alquiler.
Según esta moción, ustedes manifiestan que la comunidad Al Fath está
buscando otro espacio, según la respuesta que dieron al grupo que la
presenta ¿qué pasa? ¿en seis años no han tenido tiempo de encontrar un
local? Pues vaya, anda que no hay locales vacíos en tiempo de crisis, y hoy
en día a precios muy económicos realmente, y más para una comunidad en
general. Para nosotros, realmente lo que tienen ahí es mucha cara dura, o les
están engañando o se están dejando engañar ustedes ¿Qué intereses hay en
este centro? Ninguna otra entidad de la ciudad recibe tanta cantidad de
dinero.
Bien, si hacemos un cálculo aproximado, contando el coste inicial de la
ubicación, los 180.000 euros, más seis años de alquiler gratuito, 360.000
euros, nos da que en seis años, su subvención indirecta es de unos 500.000
euros, más que ninguna otra entidad cultural de la ciudad, pero con diferencia.
Para nosotros esto es una discriminación al resto de entidades. ¿Qué aporta
esta asociación a la ciudad de más, que aporten el resto de entidades?
Miren, en tiempos de crisis, donde se han cargado la televisión de la ciudad y
han subido impuestos, no podemos permitir que haya una asociación que viva
del cuento. En la moción del Partido Popular, aún, digamos, votándola a favor,
obviamente porque estamos de acuerdo con sus argumentos, han sido incluso
demasiado permisivos dándole un plazo de un año, ya que si se han saltado a
la torera todos los plazos que se les ha dado, exigimos que o bien se paguen
los atrasos del alquiler devengado y no cobrado, o bien se les revoque la
cesión de los terrenos. Miren, con los casi 500.000 euros que nos deben, se
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podrían haber dado muchas ayudas sociales a la gente más necesitada de
nuestra ciudad, o se podría invertir en infraestructuras o mantener la propia
Radio de l’Hospitalet abierta.

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

SR. SALMERÓN
Gràcies Alcaldessa. A veure Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa demanarà, el Partit Popular avui ha hagut de retirar una moció,
perquè avui el Partit Popular se ha pasado de listo, se ha pasado de listo el
Partit Popular presentando una moción intentando burlarse y enganyar a los
vecinos y las vecinas, y eso es pasarse de listo y obviar que la pasada
semana votó precisamente en contra, en el Parlament de Cataluña, de la
apertura del CAP, y no ha tenido más remedio, Sr. Juan Carlos del Río, de
haberse dado cuenta aquí en el Pleno, y al darse cuenta que se ha pasado de
listo, retira la moción.
Yo le voy a pedir a usted, Sr. del Río, que retire también las otras dos
mociones, por los motivos que le diré. En primer lugar, sobre los medios de
comunicación, es una moción que no procede, en estos momentos se está
trabajando para hacer una reformulación de los medios de comunicación, y el
debate se hará cuando este Pleno traiga una propuesta, y será el lugar donde
tendremos que hacer el debate y, por tanto, no voy a entrar al trapo de su
provocación, al trapo de su cortina de humo para tapar sus vergüenzas, que
son muchas, y tendrá usted que ir aprendiendo un poquito de humildad y
quizás hacer como su presidente, que está mejor calladito que decir
barbaridades.
Y sobre la mezquita, exactamente lo mismo, con otro tono quizás en este
caso, usted debería conocer que el gobierno de esta ciudad, que el
Ayuntamiento de esta ciudad, ha aprobado y ha puesto en marcha una
suspensión de licencias para centros de culto, que está elaborando un plan de
usos para centros de culto y, por tanto, también en este caso, no se ponga
usted nervioso y se ponga a intentar competir en xenofobia con Plataforma
per Catalunya, y espérese a que haya un plan de usos, que se pueda discutir
ese plan de usos, y poder entonces hacer el debate en los términos.
Por tanto, yo creo que son tiempos, como hemos dicho, difíciles, pero cada
uno tiene que ser coherente con lo que hace en el Congreso de los Diputados,
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y mantener la misma posición aquí y allá. En este caso, sin que sirva de
precedente, creo que usted debería aprender, en este caso, de la Sra. Borràs,
que en el caso del CAP siempre ha defendido la posición que ha mantenido
en el Parlament, y no ha querido tapar sus vergüenzas aquí, y ha sabido dar
la cara por parte de sus diputados, usted aquí hace una cosa, vota una cosa
en el Congreso de los Diputados, vota una cosa diferente en el Parlament, tira
adelante un recorte importante en el AERI, aquí dice que se abstiene. Usted,
Sr. Juan Carlos del Río, está perdiendo peligrosamente los papeles y le
recomiendo un poco de paciencia y de calma.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Ens posicionarem sobre les dues mocions que
queden vives, una és sobre els mitjans de comunicació a l'Hospitalet. Bé,
d’entrada nosaltres votarem favorablement aquesta moció, una moció en la
que es demana, jo crec que, a més a més, és necessari, que hi hagi, doncs
que sapiguem d’una vegada els que estem aquí, però també les persones
afectades, quin model de mitjans de comunicació local volem. El nivell
d’incertesa de les persones que estan en aquests moments en la Radio de
l'Hospitalet, jo imagino que deu ser molta, molt nivell d’incertesa de saber quin
és el seu futur, quin és el futur professional, quin és el futur personal, i en
aquest sentit, home, no és bo que un tema que vostès van començar a final
d’any, ara, doncs a final del mes d’abril, encara estiguem pendents, de fet,
d’un acord que vostès van arribar i ja van establir com pensaven, doncs tirarho endavant. Això ho havien de fer públic, ens ho havien de participar i, a
partir d’aquí, havíem d’arribar tots a un acord o, com a mínim, tenir la
possibilitat de veure-ho i de fer les nostres propostes de com acabaven
aquests mitjans de comunicació local. A dia d’avui, no en sabem res de res,
feina entenem que se n’ha fet, perquè ens consta que vostès s’han reunit,
però la transparència que vostès tan reclamen, zero, i per tant, doncs, mirin,
amb tota sinceritat, no sé.
I deixin-me que hi posi una mica de to de broma, perquè avui, amb tota
sinceritat, aquest Ple, al menys per a la gent de Convergència i Unió, el vivim
d’una forma francament..., considerem molt trist que, a dia d’avui, haguem
permès que els Plens acabin essent com una mena d’aquelarre, si em permet,
però és que no ens podem estar de dir-ho, perquè al final, escolti’m, el
respecte quan els altres parlen, jo crec que hi ha de ser per part de tothom, i
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avui això s’ha demanat en molt poques ocasions per part de la Presidència i,
per tant, nosaltres volem que quedi per escrit aquest fet que nosaltres
constatem. Sí, sí, sí, a vostès no els hi agradarà, però avui no s’ha respectat
quan les persones intervenien, i això és el mínim en democràcia, respectar
quan els altres parlen. Aquesta és una realitat, i avui això aquí no s’ha fet i,
per tant, a nosaltres no ens fa angunia, i si no els hi agrada, ho lamento, que
nosaltres ens queixem, ens queixem del que ha passat, ens queixem del
malament, des del nostre punt de vista, que ha estat governat avui aquest Ple
i, per tant, en aquest sentit, si vostès permeten que això segueixi així, vostès
mateixos. Suposo que els hi entusiasma, els hi encanta que cridin als
contraris, suposo que és el que volen, és el que volen segur, excitar els ànims
d’allò que vostès van deixar.
I vostè em posava a mi com exemple, i no, no, d’exemple res, però em deia la
coherència, la procurem, sí, amb allò que fem aquí i allà, ho procurem, sí, ho
procurem. Però nosaltres demanem una cosa molt més senzilla, la coherència
en allò que fan aquí i aquí, no aquí i allà, sinó aquí i aquí, perquè vostès van
defensar un seguit de coses respecte als mitjans de comunicació que no han
sigut capaços de defensar ni aquí, dues vegades seguides. Per tant, entenc
que vostès d’aquest tema no en vulguin parlar, és més fàcil dir, escolti’m,
vostès no tenen credibilitat a l’hora de plantejar aquest tema, que no pas
afrontar les seves responsabilitats sobre aquesta matèria, ho entenc
perfectament, que còmode que és.
Respecte a l’altra moció, nosaltres, en aquesta moció, la veritat és que també
els hi demanaríem que la retiressin, entenem que en aquests moments està
un procés obert, un procés obert que tindrem, doncs una planificació o una,
podríem dir, un pla sobre quines han de ser les ubicacions possibles d’aquests
centres de culte i d’altres i, per tant, en aquest sentit, entenem que farien un
favor a què les coses es puguin endreçar d’una forma correcta, i sense una
crispació innecessària, si vostès retiressin aquesta moció, que fa referència a
aquesta mesquita. I, per tant, entenem, amb tota sinceritat, que no fan cap
favor portant una moció com aquesta, que aquest és un tema que sens dubte
hem de mirar d’endreçar, però que hem de mirar d’endreçar sense que això
vulgui dir, amb tota sinceritat, fer un abocament innecessari dels neguits de
molta gent, que a vegades tenim necessitat de culpar a tercers. I per tant, en
aquest sentit, jo crec que ens farien un favor a tots plegats si la retiressin, hi
ha un compromís de, abans del mes d’agost, presentar aquí un pla per cóm
s’ha d’ordenar tot plegat i, per tant, entenem que seria positiu que aquest fos
un tema que el poguéssim debatre des de la tranquil·litat, amb tota la
transparència, una cosa no vol dir l’altra, però des de tota la transparència i
tota la tranquil·litat, saber aquest tema com acaba funcionant, i si convé,
doncs escolti’m, i no hi estem d’acord, ja els hi direm, però a dia d’avui em
sembla que és precipitat. Res més, gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no, a veure, falta el posicionament del grup socialista, no sé si..., li ha
demanat la Sra. Borràs que retiri la moció, si no... Bé, Sr. Díez Crespo, al
Partit Popular li han fet una petició, si és que no..., Sra. Borràs, no retiren la
moció, per tant, posicionament.

SRA. BORRÀS
Nosaltres votem negativament.

SRA. ALCALDESSA
Voten en contra. Per part del grup socialista, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, han retirat la moció número 20, evidentment
és la seva potestat, faltaria més, però crec que algunes coses s’han dit. Ens
semblava, la veritat, una mica fora de lloc la portada d’aquesta moció, en
funció de tot el que ha anat succeint a la ciutat, al barri de Bellvitge, i amb els
veïns i veïnes que estan, des de ja fa sis mesos, a l’ambulatori. No sé si ha fet
bé o malament, això vostès ho jutjaran, però, Sr. del Río, ens ho podríem
estalviar tots plegats, ens ho podríem estalvia tots plegats. Perquè al final, jo
crec que del que tenen la sensació els veïns, és que els maregem, és que els
hi prenem el pèl, i això és dolent per a tots. Si vostè els hi pren el pèl, també
és dolent per a mi, si jo els hi prenc el pèl, també és dolent per vostès, jo crec
que a la gent hem d’anar en les nostres posicions, explicar-los el que hi ha,
defensar-ho, amb el convenciment que haguem de fer.
Pero no mareemos a la gente, bastante tienen con lo suyo, con lo cual yo creo
que todos haríamos bien si no mareáramos a la gente, fuéramos de cara, les
dijéramos lo que pensamos, lo que creemos, y lo que estamos dispuestos a
plantear, a defender, y en lo que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, y
evidentemente no todo el mundo estará nunca de acuerdo con nada de lo que
planteemos, nunca, pero yo creo que tampoco es la aspiración natural de
alguien que se dedica a la política, que todo el mundo esté de acuerdo con él,
eso es otra cosa. Entonces, oiga, pues mire, la situación es la que es, la
posición es la que es, el partido político tiene la posición que tiene,
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seguramente dentro de un marco más general, y su partido ha tenido
oportunidades de hacer cosas o de plantarse, para que ahora la situación sea
diferente, y no lo han hecho, pues no pasa nada, no lo han hecho. Yo creo
que lo que sí es importante, es que a la gente, a los vecinos, les digamos lo
que hay, cual es la posición de nuestro partido político, de nuestra opción, y
ya está.
Y luego, ya para acabar este tema de una moción que no está. Sra. Borràs, el
que també queda molt lleig és que vostè li esmeni la plana a la Presidència
d’aquest Ple, això sí que també és com excessiu, perquè vostè, evidentment,
pot tenir l’opinió que vulgui, però si vostè parla de respecte, crec que el màxim
respecte se li deu a la màxima autoritat. Si vostè té alguna queixa a formular,
la formula com l’ha de formular, i no aquí parlant d’aquelarres en el Ple.
Perquè jo a vostè la he vist, malauradament, moltes vegades, molt satisfeta de
veure aquí enrenou, perquè habitualment l’enrenou és contra el govern, i a
vostè mai la he vist demanar a la gent que calli, quan el que fan són crits
contra el govern municipal, mai la he vist.
Respecto a las mociones 21 y 22. Miren, la moción número 21, yo creo que el
Pleno es un reflejo de lo que está pasando hoy en la ciudad, en el país, creo
que lo que tenemos, y en su intervención hacía referencia, hablaba de
incertidumbres, pues oiga, este gobierno, este Ayuntamiento, este país, está
lleno de incertidumbres y, en esas incertidumbres, y sobre todo en esas
incertidumbres económicas, nos hemos de manejar.
Este gobierno se comprometió, y se comprometió aquí en este plenario, a
elaborar un plan para los medios de comunicación local, y ese plan se está
trabajando, se ha hecho un trabajo por parte de los servicios técnicos, con una
comisión que elaboró un primer documento, que elaboró un documento que
ha de servir de base para poder desarrollar un modelo completo. Pero un
modelo que sea posibilista, un modelo que sea posible y que sea sostenible
en el tiempo, lo que no podemos hacer es comprometer recursos que no
podemos garantizar que en el tiempo se vayan a poder mantener, y estar aquí
cada seis meses, con un sainete de ahora sí, ahora más, ahora menos.
Hemos de poner en marcha un modelo sólido, como el que nosotros
queremos, para unos medios de comunicación de una ciudad, como alguno
de ustedes decía, una ciudad seria, unos medios de comunicación serios en la
ciudad de Hospitalet.
Y, evidentemente, hombre, según quien, lecciones de medios de
comunicación públicos, hombre, no hace falta que den. Al menos podrían no
hacerlo la misma semana que han decidido romper todos los consensos, para
nombrar al Director General de Televisión Española, y que han decidido echar
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a los sindicatos del Consejo de Administración, hombre, al menos se podían
haber esperado al mes que viene.
Miren, nosotros, nuestro compromiso, más allá de la fecha, ya le digo, aquí
habrán unos medios de comunicación públicos, unos medios de comunicación
públicos y de calidad, que tengan como base el servicio público, con toda la
transparencia, con la participación de los trabajadores en su diseño, como ya
se ha hecho, porque les recuerdo que la comisión técnica que ha elaborado el
documento que sirve de base, han sido profesionales de la misma casa. Y
nosotros no escatimaremos ningún esfuerzo en que esos medios de
comunicación públicos y con vocación de servicio público, sean sólidos,
fuertes y sostenibles en el tiempo, para no hacernos trampas en el solitario.
Respecto a la posibilidad o a la situación del personal, oiga, ya quisieran todas
las empresas que la mayor incertidumbre de sus trabajadores sea
exactamente cuál es el puesto de trabajo, nosotros nos hemos comprometido
a ese mantenimiento y de ahí no nos va a mover nadie, nos comprometimos y
ahí estamos. Y estamos trabajando con los trabajadores, estamos trabajando
con el diseño de los medios de comunicación, y de ese diseño saldrá la
redistribución de esos trabajadores. Pero en ningún caso se va a enviar a
nadie ni a un trabajo en precario, como alguien decía aquí, ni se va a enviar a
nadie a hacer cosas extrañas dentro de lo que es la empresa La Farga S.A., a
la cual ahora pertenecen. Y por tanto, votamos en contra de la moción.
Y respecto a la moción número 22, que también votaremos en contra, ya le
dije en la comisión informativa, le pedí la retirada y además con un
compromiso, en un tiempo, yo pensé, que relativamente corto. Y me van a
permitir que no entre en el fondo de la cuestión, porque creo que es lo que
algunos querrían, aquí se han dicho, digamos que cosas no ciertas, vamos a
ser elegantes, por no decir otras cosas, y jugar con eso, ustedes sabrán
dónde querrán ir, lo que no sé es si van a llegar y en qué condiciones, eso es
lo que no sé.
Pero mire, por no entrar en el fondo de la cuestión y dejarlo claro, y el Sr.
Salmerón se lo decía, cómo le vamos a pedir a alguien que venga a pedirnos
una licencia para realizar una actividad, cuando nosotros tenemos prohibido
dar licencias. Ahora tenemos una suspensión de licencias, no se dan licencias
para centros de culto a nadie, de ningún culto, estamos en suspensión de
licencias, yo les dije a ustedes, retiren la moción, cuando tengamos el plan de
usos aprobado, a partir de ahí podemos pedirle a quien sea, lo que nos
parezca conveniente, pero cómo le voy a pedir yo a alguien, oiga, trasládese,
coja un local, venga a pedirme una licencia, y cuando llegue a las
dependencias del Ayuntamiento le diga, no, es que estamos en suspensión de
licencias y no damos, y me dirá, oiga, usted es tonto o se cree que lo soy yo.
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Hombre, creo que se lo explicamos y creo que tiene una cierta lógica, yo me
comprometí con ustedes, oiga, si aceptan retirar esa moción, yo me
comprometo con ustedes a que, antes de agosto, tendremos el plan de usos
aprobado, y a partir de ahí, podemos ver qué medidas adoptar. Y ya les digo
que muchas de las cosas que aquí se han dicho, no son ciertas, y que, por
ejemplo, aquí no se le ha regalado nada a nadie, y nada es producto de que
somos una panda de generosos, que vamos regalando dineros públicos, oiga,
el INCASOL hizo una actuación en aquella zona, donde habían afectados
urbanísticos que ya estaban allí, y que el sitio donde estaban se lo tiraron
abajo, y lo que hicieron fue darles una alternativa, si a ustedes les parece que
a unos hay que darles una alternativa y a otros no, eso ya es otro tipo de
cuestión. Pero parece razonable que si alguien es un afectado urbanístico y
donde hace una actividad, el local tiene que ir abajo, parece razonable que se
les dé una alternativa y eso es lo que se hizo.
Por lo tanto, inventemos pocas cosas, divulguemos pocos rumores, no
malmetamos donde nos parezca que podemos sacar un rédito, porque eso,
más pronto que tarde, les acabará pasando factura.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció? Sr. Díez Crespo.

SR. DÍEZ CRESPO
Sí, bueno, usted dice que hay una serie de cosas que no son ciertas, a ver,
dígame, el suelo es del INCASOL, sí o no, es del INCASOL. Los barracones
costaron 176.000 euros, eso es cierto o es falso, es cierto, es un informe suyo,
lo tengo por aquí. Que no se les cobra alquiler, aquí está el acuerdo de cesión
de 6 de mayo de 2006. Y la mezquita, la mezquita estaba ahí, pero es que no
tenían título, estaban a precario, no tenían ningún título para estar ahí, o sea,
eran precaristas, estaban ahí, porque sí.
Yo, mire, lamento mucho el voto en contra, porque no creo que un centro
religioso deba tener las facilidades y los privilegios que tiene esta mezquita, yo
creo que no hay ningún motivo por el que una ciudad deba costear esta
mezquita, ni debe gastarse dinero público en esta mezquita. Yo, mi pregunta
es si ustedes hubieran obrado de igual modo si en vez de ser una comunidad
musulmana, hubiera sido una iglesia católica o una iglesia evangélica o una
sinagoga, porque parece que hay un temor reverencial hacia todo lo que
venga del mundo islámico, parece que hay un poco de complejo, parece que
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hay un poco de temor, parece que hay un exceso de buenismo, parece que
hay demasiadas historias multiculturales. Yo veo inconcebible que en
Marruecos, un ayuntamiento marroquí, pudiera prestar algún tipo de ayuda
económica a alguna iglesia cristiana, y aquí pasa todo lo contrario, aquí les
estamos dando todo tipo de facilidades.
Y con respecto al voto contrario de Izquierda Unida, oiga, una preguntita ¿no
eran ustedes los que trajeron a este Pleno mociones sobre la laicidad?
Porque, oiga, en mayo de 2008 y en enero de 2011, trajeron ustedes un par
de mociones en las que se decía que había que avanzar en la eliminación de
todo lo que comporte discriminaciones o privilegios de alguna religión, o es
que se estaban refiriendo sólo a la religión católica. Esto es una
discriminación, a ninguna otra confesión religiosa de esta ciudad se le ha
cedido un solar público y se les ha perdonado el alquiler.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Hombre, yo invito al portavoz socialista a que nos
diga qué es en lo que se ha mentido por parte de mi compañero, el Sr. Díez
Crespo, ya que dice que hay cosas que no son ciertas, yo le invito a que
ahora nos diga qué cosas no son ciertas, porque como tenemos aquí los
documentos firmados por ustedes, podemos demostrar que todo lo que aquí
se ha dicho es cierto.
Respecto a lo que dijo el señor…, bueno, también, hombre, que hable usted
de los medios de comunicación es que ya tiene delito la cosa. Mire, yo no he
tenido la oportunidad de opinar sobre la conveniencia mejor, peor, sí o no, de
los directores de medios de comunicación de Hospitalet, los ponen ustedes a
dedo y es lo que hay, y se ha acabado, opinión ninguna. Miren ustedes que
línea editorial siempre tiene el periódico de Hospitalet, qué casualidad que
siempre sea el ataque hacia el Partido Popular, cuando gobierna el Partido
Socialista, oiga, aquí no pasa nada. Y por qué no se firman los artículos, por
algo será, los periodistas a lo mejor habría que preguntárselo a ellos también.
Y oiga, este mes me tocaba a mí, a mí, hacer la entrevista, sabes que cada
mes, pues tenemos los portavoces, me tocaba a mí, qué casualidad que me
han quitado y sale la Sra. Alcaldesa ¿tendrá algo que ver que sean las Fiestas
de Primavera y, claro, a lo mejor, pues la gente lo lee más? Qué casualidad
que me haya quitado a mí y ahora me pasan para el mes siguiente. Hombre,
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pues la verdad es que de medios de comunicación podríamos hacer, y se han
traído mociones a este Pleno sobre los medios de comunicación de
Hospitalet.
Y Sr. Salmerón, iré breve, porque ya me queda poco tiempo me parece, mire,
ustedes lo que presentaron en el Parlament de Catalunya, fue la reordenación
del sistema sanitario del territorio, no el CAP de La Marina. Mire, nosotros nos
comprometimos a traer aquí el CAP de La Marina y defender el CAP de La
Marina en el Parlament de Catalunya, lo que da la sensación de que nadie
quiere que sea el PP el que lo haga. Pues bueno, mire, qué le voy a hacer,
preséntelo usted, lo votaremos aquí a favor, y lo votaremos allí a favor,
votaremos a favor del CAP de La Marina, pero da la sensación que hay
intereses de que no sea el PP el que lo haga.
Y mire, vergüenzas, yo no sé cómo debe sentirse usted, cuando en la página
10 del Pleno de diciembre de 2011, dice: “si nosotros afrontamos la crisis
despidiendo personal de la casa o personal indirecto, no podremos nunca más
hablar de planes de ocupación, qué sentido tiene gastar dinero en planes de
ocupación, si no somos capaces de mantener nuestros puestos de trabajo.”
En ese mismo Pleno usted echó a la calle a 40 trabajadores, no me hable
usted de vergüenza, yo creo que ahí tenía que darle a usted vergüenza,
porque además, mire, de todos los que estamos aquí, a los únicos que
llamaron hipócritas y falsos, la Federación de Asociaciones de Vecinos, en
toda la historia, llevo aquí desde el año 1999, ha sido a usted, oiga ¿eso no le
da a usted vergüenza? Y desde luego, yo nunca le diría a usted que esté
mejor calladito, porque yo a eso le llamo fascismo.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sr. del Río, afortunadamente la mentira tiene las patas muy cortitas, no, no,
las patas muy cortitas, y además me sorprende cuando en su grupo hay una
diputada en el Parlament. Leo la proposición presentada por el grupo
parlamentario de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa,
en el punto número 11, pàgina 7, dice textualmente: “garantir l’accessibilitat i
l’equitat de l’assistència sanitària arreu del territori de Catalunya, de forma
dialogada amb els ajuntaments i les entitats veïnals, amb l’obertura de centres
d’atenció primària, com és el cas del CAP de la Rambla Marina de Bellvitge.”
Más claro agua. Y ustedes votaron en contra de este texto, por tanto, yo le
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decía que se ha dado cuenta usted antes, ha retirado la moción, le queda algo
de vergüenza, veo que ni le queda vergüenza, ni le queda memoria, ni dedica
horas a trabajar y a leer, como mínimo, lo que se aprueba en el Parlament.
Y segundo, el tema de los medios de comunicación, este grupo municipal no
ha echado fuera a la calle a nadie, aquí se rescindió el contrato, no, no, no,
aquí se dice mucha demagogia, aquí se cerró el contrato, no se renovó el
contrato con una empresa que llevaba la gestión de la televisión, y se abrió un
proceso de diálogo y de reformulación. Y yo le pregunto, cuántos trabajadores
públicos de la empresa pública La Farga, que llevan los medios de
comunicación, ha echado este gobierno desde el mes de enero. No diga usted
mentiras, no siembre más incertidumbre de la que generan ustedes mismos al
frente de su gobierno. Por tanto, yo entiendo que es una situación delicada,
pero utilizar la mentira como cortina de humo, normalmente sale bastante
caro.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa. Mire Sr. del Río, para acabar con el tema de los
medios de comunicación, es que además la agenda del gobierno municipal no
la van a marcar ustedes, oiga, nosotros lo que no vamos a hacer es aprobar
un modelo, lo que no vamos a tirar adelante es unos medios de comunicación
que no sean sostenibles en el tiempo. Ahora le voy a decir al Sr. Salmerón,
cuántos trabajadores de La Farga S.A., que es el accionista, eso de S.A., es la
fórmula administrativa, pero que es de propiedad municipal, se han echado a
la calle, cuántos, ninguno, el día que haya uno, usted viene aquí y nos dice lo
que quiera, ninguno, de acuerdo.
Respecto del tema de la mezquita de la entidad Al Fath, oigan, yo les he dicho
que ustedes han dicho incertezas, ustedes y los señores de Plataforma, han
dicho incertezas, y lo vuelvo a decir. Y les vuelvo a repetir, usted decía, oiga,
estaban a precario, y eso qué pasa ¿que cuando uno está a precario no tiene
derechos urbanísticos? Usted es licenciado en derecho, bastantes menos, sí,
por eso están donde están, porque si no el INCASOL les tendría que haber
pagado una fortuna por el local que tenían, además de que estaba en la calle
Fortuna. Con lo cual, oiga, no engañemos a la gente, esa gente tenía unos
derechos, se les ha realojado en una situación provisional allí, y está el
compromiso de irse, ellos se van a ir, se van a buscar la vida. Yo le digo, oiga,
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cuando tengamos el plan de usos aprobado, vengamos aquí, hablémoslo y
establezcamos un plazo, ningún problema, y yo les decía, retiren esta moción,
y yo me comprometo con ustedes a que antes del mes de agosto el plan de
usos estará aquí, no quisieron, ustedes sabrán por qué.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, a veure, jo ja per finalitzar simplement una qüestió, dir-li al Sr. del Río,
a ver, Sr. del Río, usted sabe que Convergència i Unió no tiene mayoría
absoluta en el Parlament de Cataluña, usted sabe que el Partido Popular ha
sido el partido que le ha dado el apoyo a los presupuestos de Convergència i
Unió, y usted sabe perfectamente que, a través de ese voto, ustedes han
podido condicionar la apertura o no apertura del CAP de La Marina. Por lo
tanto, digamos las cosas como son y no demos más vueltas y no enredemos
a la gente, por tanto, usted reconozca que, o bien que no le han hecho caso
en su partido político, que bueno, pues la Sra. Alicia Sánchez Camacho ha
considerado que esto no era un tema prioritario y, por tanto, han puesto otros
temas por delante de éste. Pero han sido precisamente ustedes, el Partido
Popular, quienes han tenido la sartén por el mango, como se dice
vulgarmente, para poder haber condicionado con su voto, la apertura o no
apertura del CAP de La Marina. Por tanto, simplemente para puntualizar,
porque yo creo que, al final, vamos dando tantas vueltas, que acabamos
pensando que el problema o el CAP de La Marina, lo ha cerrado no sé quién y
los propios vecinos a lo mejor lo habían solicitado en algún momento.
Finalizamos las mociones del Partido Popular, pasamos a las de
Convergència i Unió, Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 20, 21 i 22;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 20.- SOLICITANDO EL RETORNO DE LOS MEDICOS DE FAMILIA
Y ESPECIALISTAS AL CAP DE LA RAMBLA MARINA DEL BARRIO DE
BELLVITGE.
ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA.

MOCIÓ 21.SOBRE
MEDIOS
DE
COMUNICACIÓN
EN
L'HOSPITALET. Ha estat rebutjada amb 15 vots en contra dels representants
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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 amb 11 vots a favor
dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació.

MOCIÓ 22.- SOBRE LA MEZQUITA. 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; i amb 8 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; 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 23, 24 i 25, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que presenten tots tres, Sr. Monrós, Sra. Borràs i Sr.
Pérez, es van repartint el temps com considerin convenient.

SR. MONRÓS
Sí, des del grup polític de Convergència i Unió, presentem una nova moció del
Polígon Femades. No llegiré tota la moció, perquè és molt llarga, hi ha un relat
històric de totes les coses que han anat passat en aquests anys, comencem
des de l’any 2000, han anat succeint moltes coses, i el que ens porta a fer
aquesta moció han estat, concretament, els fets que van passar el 6 d’abril de
2012, fa tot just uns quinze dies, en el qual es van produir tota una sèrie de
fets que creiem que són d’una extrema gravetat.
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El divendres dia 6 d’abril de 2012 va morir assassinat, més concretament
apunyalat, al parc de La Granota, al barri de Pubilla Cases, un jove d’origen
bolivià de 16 anys, essent el presumpte autor, hores d’ara ja detingut pels
mossos, un altre menor, aquest d’origen equatorià. Els dos joves implicats
eren veïns de l’Hospitalet.
Arrel d’aquest fet, a la matinada del dissabte al diumenge, es va produir un
nou episodi violent entre bandes llatines a la zona de discoteques de Can
Femades de Cornellà, on els membres d’aquestes bandes acostumen a seguir
de festa. Es va produir una baralla entre uns quaranta membres de bandes
rivals i a conseqüència de la mateixa, varen ser detinguts pels Mossos un total
de sis joves, tant de menors com majors d’edat.
Aquesta baralla, per fonts pròximes al cas pot tenir una clara vinculació amb
l’assassinat del divendres, i podria tractar-se com una “proba de valor” que
aquestes bandes llatines imposen als que volen entrar a les seves files.
A conseqüència d’aquests greus fets, i tenint en compte que els veïns de la
zona ja amb anterioritat n’estan farts de trobar-se cada cap de setmana amb
sorolls, sexe als portals i trencadisses, la portaveu dels veïns propers a
Femades, va declarar el passat dimarts dia 10 d’abril el següent: “els veïns
estan espantats després de la baralla que va acabar, diumenge a la matinada,
amb sis detinguts a les portes de la Sala Capitolio”. “Comencem a patir per si
ens fan res els joves de les bandes. Temem que , com a prova per entrar a
alguna banda ara s’animin a atacar veïns”.
A més a més, tenim un estudi, des de l'Ajuntament de Cornellà es va
encarregar un estudi a una empresa externa, un estudi d’un pla de
contaminació acústica a la zona del Polígon Femades, es van prendre
mesures el cap de setmana següent al de Reis, el 14-15 de gener d’aquest
any, en una època que és de poca afluència de públic a la sortida de les
discoteques, i les valoracions d’impacte acústic van ser les següent: els valors
màxims permesos són 70 decibels per zones industrials i 60 decibels per a
zones residencials, i en els dos casos van superar els decibels que abans he
esmentat. Les medicions s’han fet entre les cinc i les set de la matinada.
És evident que aquesta situació, a part de les que estan passant, no ens porta
a solucionar el tema, des de Convergència i Unió demanem a l’Ajuntament de
l’Hospitalet que porti a terme accions urgents per garantir la seguretat del
veïnat i que s’incrementi per tant la seguretat en la zona de l’Hospitalet que
envolta les diverses discoteques del polígon Femades i que aquestes es
mantinguin fins que no es tanquin les discoteques. I, en segon terme,
demanar a l’Ajuntament de l’Hospitalet, que obri un diàleg amb l’Ajuntament
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de Cornellà demanant que no doni permís per ampliar els horaris d’obertura
d’aquestes discoteques.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, aquesta és una moció molt senzilla i que fa
referència al 0,7 que quan fem la declaració de renda, doncs tenim la
capacitat de dir allà on volem que sigui assignada. I, en aquest sentit, hi ha un
litigi, podríem dir, antic, per part de tots els governs de la Generalitat, en el
que s’ha demanat que aquest 0,7 vingui directament, sigui territorialitzat,
perquè, al cap i a la fi, aquesta és una demanda que fan directament els
ciutadans d’aquest país i que, per tant, en aquest sentit, això recaigui sobre
les entitats del tercer sector, que es poden veure beneficiades, precisament a
la bona tasca que fan amb persones que es troben en una situació de
dificultat.
En aquests moments no és només l’opinió, la demanda del govern de
Catalunya, no és només l’històric de tot el que ha hagut aquí, sinó que, a més
a més, tenim doctrina feta i recent, per part del Tribunal Constitucional i del
Tribunal Suprem, en la qual es refereix a què això ha de ser pagat directament
pels pressupostos de l’Estat, a cadascuna de les comunitats autònomes.
Entenem que no estem reivindicant més diners, sinó que aquells diners que es
disposen, precisament per fer arribar a les entitats del tercer sector, vinguin
directament, tal i com diu el Tribunal Constitucional, a la comunitat autònoma
que ha fet aquesta contribució i, per tant, allò que els catalans hem donat,
perquè ho tinguin aquestes entitats, pugui veritablement fer aquest servei.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. En els tiquets que es dispensen a la zona blava
actualment no hi ha publicitat de cap tipus. La inserció de publicitat als tiquets
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de zona blava possibilita un ampli ventall d’accions promocionals, descomptes
a botigues i mercats del barri, promoció d’espectacles o cinemes de la ciutat, i
fins i tot, campanyes institucionals amb un cost acceptable. Els ingressos
d’aquesta activitat se sumarien a l’actiu de la gestió econòmica de la zona
blava.
Per tot l’anteriorment exposat proposem al Ple:
Primer, realitzar les gestions pertinents per possibilitar la implantació d’anuncis
publicitaris en els tiquets dispensats als usuaris de la zona blava de la nostra
ciutat.
Segon, la implicació tant per part de Promoció Econòmica, com de Cultura,
per posar en coneixement dels possibles anunciants la disponibilitat d’aquest
servei.
I, per últim, el compromís del gestor de no inserir en els tiquets de zona blava
cap tipus de publicitat que pugui ofendre la sensibilitat de les persones o de
caire polític. Gràcies Sra. Alcaldessa.

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

SR. ORDÓÑEZ
Sí, sobre la moció número 23, de la problemàtica de Can Femades, és cert
que vostès l’han portat altres vegades aquí al Ple, i li hem votat a favor i la
tornarem a votar a favor, ja que des de Plataforma per Catalunya sempre ens
ha preocupat molt aquest tema de Can Femades. Lamentablement Femades,
com tots sabem, no és l’únic indret de l'Hospitalet on això succeeix, però sigui
per la concentració de locals nocturns o sigui pel que sigui, és una zona
òbviament altament sensible, sobretot tenint en compte l’existència de
nombroses discoteques llatines, on surten de festa membres d’aquestes
bandes, aquelles de les quals, fins fa poc, l’equip de govern deia que no tenia
coneixement. Parlant amb els veïns, ens han dit que és cert que la
problemàtica es repeteix cada cap de setmana, i per això el grup de
Plataforma per Catalunya està a favor de demanar l’ampliació de la dotació de
guàrdia urbana i també dels mitjans materials dels que disposa la nostra
guàrdia urbana.
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Respecte a la moció número 24, li votarem en contra ja que, bé, la nostra
posició sempre ha estat la mateixa, no estem d’acord amb que en la situació
actual es destinin els diners per a d’altres països o per aquest tema del 0,7%,
pels projectes que vostès demanen. Si us plau, amb l’atur del 24%, doncs
nosaltres pretenem mirar més per a la nostra ciutat que pels projectes que
vostès demanen, i ens dóna igual qui faci la transferència, si la Generalitat,
l’Estat o l'Ajuntament. Tots els diners que es dediquen als projectes que
vostès demanen, nosaltres preferim que es destinin a projectes més d’aquí de
ciutat, com són seguretat, sanitat i educació, i més veient a on van a parar
alguns dels diners que vostès donen... si us plau, si es queixa que els altres
parlin, doncs també... i més veient on van a parar alguns dels diners que
vostès demanen per aquest 0,7%, que són 200 milions d’euros per integració
en immigració, i nosaltres preguntem quants ambulatoris es podrien fer o
mantenir oberts amb aquests diners. Per això, votarem en contra.
Respecte a la moció número 25, em sembla bé el que demanen, per tant, la
votarem a favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Pel que fa al posicionament d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, a les mocions de
Convergència, comentar que votarem favorablement a la moció que reivindica
el traspàs de fons, provinents de l’assignació tributària a fins socials de les
declaracions de renda de les persones físiques, que corresponen a Catalunya.
Crec que és una exigència que hem compartit durant molts anys, i que també,
evidentment, l’hem compartit en els diversos Parlaments.
Comentar-li al Sr. Ordóñez que hi ha dos 0,7, el 0,7 de cooperació i el 0,7 de
l’IRPF, clar que amb el 0,7 de l’IRPF, que és el que es destina a les entitats
socials, entenc que vostès també poden trobar algun problema, perquè
algunes d’aquestes ONG també atenen a algunes persones que no tenen la
nacionalitat espanyola. Però, en tot cas, nosaltres estem d’acord amb els dos
0,7 i, per tant, estem d’acord en què siguem solidaris amb les persones que
menys recursos tenen.
Respecte a l’altra moció, també la votarem favorablement, la de la zona blava,
tot i que pensem que, més que una moció, podia haver estat objecte d’una
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proposta o d’un suggeriment, adreçat directament al servei municipal de
mobilitat. No em sembla malament la proposta, sempre que trobem empreses
que vulguin, evidentment, pagar aquesta publicitat, en tot cas, això.
Pel que fa a la moció de les discoteques del Polígon Femades, votarem en
contra per la ironia que desprèn el fet que el grup polític que presenta aquesta
moció, és el mateix que ostenta, des de fa un any i mig, a nivell autonòmic, la
responsabilitat de la seguretat pública del nostre país. És l’onzena moció que
es presenta en aquest Ple, en sis anys, sobre la mateixa problemàtica, i nou
d’aquestes mocions han estat portades al Ple, per Convergència i Unió set i
pel PP dues. En totes elles hi ha un denominador comú, s’ha carregat contra
el govern municipal per diversos aspectes, tot i saber que la responsabilitat de
la seguretat pública és de qui és. Aquesta moció tampoc és una excepció,
tornen a carregar contra el govern municipal, se cita fins a nou vegades
l'Ajuntament i el seu govern municipal, acusant-lo de manca de sensibilitat i
d’implicació en la resolució del problema.
El que varia substancialment en aquesta moció de les anteriors, són els
comentaris, les cites envers el cost dels mossos d’esquadra i envers la
Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que és, recordo, la
responsable política de la seguretat pública del nostre país. El que abans eren
comentaris contundents, recordo a la Sra. Borràs especialment, Ple sí, Ple
també, on presentaven aquestes mocions, comentaris contundents contra la
gestió del Sr. Saura a Interior, en aquesta moció aquests comentaris s’han
transformat en una única cita als mossos d’esquadra en tota la moció. Això sí,
la cita és per explicar que els mossos van detenir uns joves, per tant, per
felicitar-los.
Ben segur que la seva moció, Sr. Monrós, hagués estat molt diferent, si
diferent fos el color polític del Conseller que ostenta avui la responsabilitat de
seguretat del país, per això no és una moció creïble. ¿Per què no ens parla, a
la moció, que els mossos d’esquadra, des de juliol passat, han suprimit la
vigilància especial que feien en aquest polígon, en un dispositiu conjunt amb
la guàrdia urbana, per dirigir als joves per itineraris que no passin pel nucli
urbà de l'Hospitalet? Ho dic això, perquè aquest dijous, just d’aquí a dos dies,
en el Ple de Cornellà s’aprovarà una declaració institucional, promoguda per
l’Alcalde Balmón, que demana instaurar de nou aquest dispositiu dels mossos,
que vostès, des de la Conselleria d’Interior, van retirar. ¿Per què no li
demanen això al Sr. Felip Puig en aquesta moció? ¿Per què no surten a la
seva moció d’altres elements, com els requisis de les seves lleis Omnibus,
pels quals algunes empreses podran escapolir-se de normatives i sentències.
¿Serà el cas potser de les discoteques del Polígon Femades? No ho sabem
¿per què no parlen dels vehicles dels mossos que tenen aturats a les
comissaries, perquè no hi ha diners per passar l’ITV o del temps que han
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destinat els mossos a la nostra ciutat, a aixecar actes als casals de gent gran,
perquè els nostres avis i àvies, alguna tarda, es dediquen a jugar al bingo?
Votem en contra d’aquesta moció pel que diuen, però especialment pel que no
diuen, perquè vostès són els responsables del govern des de fa un any i mig,
del govern d’aquest país, i encara culpen als altres de tots els mals del nostre
país. Per tant, governin, és seva la responsabilitat de la seguretat pública,
nosaltres, des de la guàrdia urbana, evidentment, col·laborarem en tot el que
puguem, però és seva la responsabilitat, retornin tots els dispositius que
creguin convenients i comentin això amb el Sr. Felip Puig.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. A mí, a veces, de verdad, escucharles a ustedes
hablar de seguridad, con lo que hicieron cuando estaban en el gobierno, es
que esto de la vergüenza, a veces habría que tener cuidado con lo que
decimos. Nosotros vamos a apoyar la primera moción, y dado que, cuando
habla la Sra. Alcaldesa no tenemos derecho a réplica, pues voy a aprovechar
ahora para replicarle. Y, a lo mejor, oiga, yo le agradezco la capacidad de
influencia que considera que tiene el Partido Popular, se la agradezco,
sinceramente, pero lamento la poca capacidad de influencia que tiene nuestra
Alcaldesa de la ciudad. Poca capacidad de influencia para pedir que nos
devuelvan 17 agentes de mozos de escuadra y pedir que vengan más
agentes a la ciudad de Hospitalet, porque hoy tenemos menos agentes que
cuando se implantaron en la ciudad en el año 2003. Y la ciudad ha crecido,
hay más habitantes y, lamentablemente, es que llevamos una racha nefasta,
nefasta, en lo que va de año, en la ciudad de Hospitalet, en Santa Eulàlia una
violación e intento de violación, 20 tíos que van, con bates de beisbol, a Mare
de Deu del Pilar a buscar a otros, esto salió en prensa, esto salió en toda la
prensa ¿mienten los periodistas?
Parla el Sr. Belver sense micròfon i no s’escolta el que diu.
Mire, me deja hablar, le haré llegar la copia de todos los periódicos donde ha
salido esto, oiga, es que esto es así.
Y hombre, Sra. Alcaldesa, quizás si en lugar de buscar conflictos buscara
puentes de diálogo, a lo mejor conseguiría más cosas. En el AERI, a lo mejor
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usted conseguiría más cosas, pero claro, cuando usted no trabaja, pues oiga,
a lo mejor tiene muy poca capacidad de influencia, poca capacidad de
influencia también en la Generalitat y a nivel de Estado. Y yo creo que usted,
como Alcaldesa, debería intentar conseguir más cosas, por ahora ni tan
siquiera parece que le recibe el Conseller, porque estamos pendientes de esa
reunión que no sabemos cuándo será. Yo lo que le pido es más firmeza como
Alcaldesa, y sea usted capaz de aglutinarnos a todos en torno suyo como
Alcaldesa. Pero, oiga, si no tiene capacidad de liderazgo, yo qué culpa tengo.
Respecto a la segunda moción del IRPF, pues mire, aquí sí que vamos a votar
en contra de esta moción, porque, miren, las comunidades autónomas ya
participan en la gestió d’aquestes subvencions. I així participen en els
programes a finançar i, per tant, tenen veu en quins programes s’han de
finançar i quins no s’han de finançar. I també participen en el moment de
procedir a la valoració de les sol·licituds presentades i, per tant, votem en
contra d’aquesta moció.
I respecte a la tercer moció, de la zona blava, votem a favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Bonals.

SR. BONALS
Sí, Sra. Alcaldessa, per parlar de la moció de Femades. Tal i com ha dit el
company Lluís Esteve, una altra moció, una més de totes les que s’han vingut
presentant en els darrers, no diria mesos, sinó en els darrers anys. Ara el que
ha passat, l’excusa per presentar aquesta moció, és un fet que s’ha produït a
la ciutat veïna de Cornellà, una baralla en unes discoteques de Cornellà, per
cert, gràcies, entre d’altres coses, a la presència permanent d’efectius policials
que hi ha en aquesta zona, tant de la guàrdia urbana de l'Hospitalet, com de la
guàrdia urbana de Cornellà, i també dels mossos d’esquadra, aquesta baralla
va provocar unes detencions immediates. Per tant, aquesta és la prova més
evident, que en cap moment han baixat la guàrdia en el tema relacionat amb
les mesures de seguretat, en tot el tema i la zona de Femades.
Però, clar, vull dir, que es busqui una excusa puntual amb un fet, que demà
se’n pot produir un altre, és a dir, en el sistema policial hi ha una part de
prevenció i una altra part de repressió i d’actuació i, per tant, és en les dues
vessants. Evidentment, amb presència policial s’eviten molts conflictes, i amb
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presència policial, quan es produeix aquest fet, també es produeixin les
accions policials i, en aquest cas, és el que ha passat.
Però, és clar, quan es demana a l’equip de govern de l'Hospitalet, que porti a
terme accions urgents per garantir la seguretat del veïnat, ho estem fent, ho
estem fent des de fa molts mesos, i permanentment cada setmana, a la mesa
de coordinació policial es decideixen els efectius i els recursos policials que es
destinaran en aquesta zona i a d’altres de l'Hospitalet. Hospitalet és molt més
gran que la zona de Femades, Hospitalet és molt més variada, té
problemàtiques diverses en el conjunt de la ciutat, i les forces de seguretat
han d’intentar donar servei al conjunt de la ciutadania, siguin del barri que
siguin.
I això s’està fent, i s’està fent d’una manera permanent i coordinada ¿en mans
de qui? en mans també dels professionals. Evidentment, els caps policials de
la nostra ciutat, tant de mossos d’esquadra, com guàrdia urbana, com policia
nacional, cada setmana decideixen els recursos, i és una mostra de
cooperació, de cooperació i de lleialtat entre els cossos policials. Tant és així,
que no és que ho digui jo o que ho digui l’Alcaldessa, sinó que això ha tingut
un reconeixement, fins i tot per la pròpia Conselleria d’Interior. Els tres caps
policials de l'Hospitalet, el cap dels mossos d’esquadra, el cap de la guàrdia
urbana i el cap de la policia nacional, han rebut la medalla de bronze al mèrit
policial, precisament com exemple de cooperació policial, de posar tots els
recursos policials a l’abast, per intentar assegurar, al màxim, la seguretat, la
convivència, el civisme, a la nostra ciutat. Per tant, tranquil, ho estem fent, ho
continuarem fent, no ho hem deixat de fer mai. Ara, Femades és important?
Sí, com d’altres zones de la ciutat que tampoc descuidarem.
I ara, em permetran, quan vostès en el segon punt, mirin, vull pensar que és
per desconeixement, perquè que vostès demanin que nosaltres li demanem a
l'Ajuntament de Cornellà, que no ampliï els horaris de les discoteques, vull
pensar que és per desconeixement, perquè vostès saben perfectament, que
l’ampliació dels horaris de les discoteques ve degut a una ordre de la
Conselleria d’Interior, que ha ampliat els horaris de les discoteques i sales de
festes d’aquest país. I això ens ajuda, això ens ajuda a crear encara més
problemes i més dificultats per assegurar la convivència i el benestar dels
nostres veïnats. Per tant, m’estimo més pensar que és per desconeixement,
perquè si no hauria de dir que, quina barra que ens demanin que nosaltres li
diguem a l'Ajuntament de Cornellà, el que vostès no li han dit al seu Conseller
de l’Interior, que és qui ha modificat les normes i ha permès que les
discoteques obrin i tanquin més tard.
I després una altra cosa, escolti, l'Ajuntament de Cornellà també està en
contra d’això, ja li diuen, presenten una moció en el seu Ple on, entre d’altres
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coses, expressen la seva disconformitat amb aquesta ampliació dels horaris
de les discoteques i també li demanen, a qui té les competències sobre la
seguretat pública d’aquest país, l’increment dels mossos d’esquadra a
Cornellà, que és on estan les discoteques. De la part d’Hospitalet, aquí, entre
els cossos policials, ens anirem coordinant, continuarem treballant i, en funció
de les necessitats i de les disponibilitats, intentarem assegurar al màxim, com
hem fet sempre, la tranquil·litat dels veïns de la nostra ciutat. Per tant, és una
raó obvia per la qual el grup municipal socialista votarem en contra d’aquesta
moció.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, respecte de la moció número 24, la que fa
referència al 0,7 de l’IRPF, nosaltres la votarem favorablement. Com vostès
saben, el PSC va votar favorablement ja en el Parlament de Catalunya, per
donar compliment també a aquesta Sentència del Tribunal Suprem, i ara
mateix ja en tràmit d’una proposició de Llei al Congrés, per tal que es doni
compliment a aquesta Sentència. Per tant, la posició del PSC, en aquest cas,
és clara i, per tant, pensem que és una bona proposta i, en base a això, li
donarem suport.
Pel que fa referència a la moció número 25, dir-li que, a veure, aquesta és una
possibilitat, diguéssim, que ja existeix, la possibilitat de posar publicitat en els
tiquets de zona blava, sembla, pel que nosaltres coneixem, que és un suport
poc atractiu pels anunciants, però això no treu perquè nosaltres continuem
intentant poder buscar vies de finançament, que ens ajudin a tirar endavant
aquest servei, en aquest cas, però que puguin generar uns ingressos per
l'Ajuntament. Per tant, cap problema en continuar treballant en aquesta
direcció i mirar d’aconseguir nous recursos.
Y mire, Sr. del Río, usted sabe que yo he sido responsable de esta policía
durante cinco años, ahora lo es el Sr. Bonals, y usted sabe que este gobierno
tiene la costumbre de, siempre que se produce un hecho lamentable de
enjundia, lo primero que se hace es llamar a todos los portavoces municipales
para comunicárselo, siempre. Si usted alguna vez, de algún hecho grave, se
ha enterado por la prensa, no ha sido porque el gobierno no ha intentado
ponerse en contacto con usted para comunicárselo. Por tanto, le pido por
favor, y fíjese en qué términos, le pido por favor que no vuelva a decir que se
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ha producido un hecho de las características que usted dice, si este gobierno
municipal no se lo ha dicho, y si a usted le llega que ha ocurrido, oiga,
pregúntelo, y si es verdad, sabe que le diremos que sí, y si no es verdad, le
diremos que no. Pero no se dediquen a divulgar rumores, no se dediquen a
asustar a la gente, porque eso que usted ha dicho es mentira, y si además
mienten dos periodistas, pues miente usted y dos periodistas. Pero esto es el
Pleno del Ayuntamiento, usted es el portavoz del grupo mayoritario de la
oposición, usted no puede decir lo que lee en cualquier periódico, en cualquier
noticia, y no haberlo corroborado, no haberlo contrastado con el gobierno, y lo
que ha dicho, simple y llanamente, es mentira. Por favor, dejen de repetirlo,
dejen de repetirlo, lo único que hacen es dañar la imagen de esta ciudad, es
causarle miedo a nuestros vecinos y, además, hacerlo, entiendo yo, cuando
no intentan ni tan siquiera contrastarlo, entiendo que, además, hay mala fe.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sr. Esteve, onze mocions en molts anys, jo porto un any aquí com a regidor i
cada mes veig moltes mocions sobre el mateix tema, que presenten sempre
vostès i el Partit Socialista, suposo que si ho presenten vostès, no passa res, i
si ho presentem nosaltres és diferent. No em diguin que no, no em diguin que
no, perquè això és així. Onze mocions, la que va fer deu, ho vaig dir,
m’agradaria no tenir-ne que presentar cap més, el Sr. Belver em va contestar,
la presenten perquè vénen eleccions, literalment, doncs venien eleccions,
perquè venien eleccions, però els fets es produeixen no perquè vinguin
eleccions, el dia 6 d’abril no hi havia eleccions i van passar les coses que van
passar. D’acord?
Llavors, Sr. Esteve, contesti’m a la moció que li hem proposat des de
Convergència i Unió, si li agrada o no li agrada, manifesti el que han de fer
des del govern, perquè igual que ens diu que estem governant fa un any i mig,
vostès no sé quants anys porten governant la ciutat, i segurament la
responsabilitat és del govern de la Generalitat, l’anterior, l’actual, i del de
l'Ajuntament de l'Hospitalet, que casualment sempre és el mateix. Per tant, no
fugi d’estudi, perquè la gran diferència que hi ha entre l’exconseller Saura i el
conseller Puig, és que ell sí que contesta a les preguntes parlamentaries que
se li fan per escrit, contesta les preguntes de quants mossos hi ha, quants
deixen d’haver-hi, quants efectius hi ha a la ciutat, i el Sr. Saura no va fer-ho
mai mentre va ser conseller, i això és un fet contrastat.
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Celebro que hi hagi aquest reconeixement des de la Junta de Seguretat, que
hi ha una col·laboració, ho celebro perquè és veritat i així m’agrada recalcarho, però també és veritat que també entenem que cal més policia a la zona.
Sr. Bonals, li tinc molt d’apreci i no actuo ni per desconeixement, ni tampoc
m’agrada que em digui que quina barra que tenim, si no entén una cosa per
l’altra. Sabem perfectament que hi ha aquesta norma que s’han ampliat els
horaris, però la potestat de l'Ajuntament de Cornellà està en permetre o no,
que aquests horaris s’ampliïn o no, m’entén? i això ho diu la norma. I, per tant,
aquesta és la gran diferència que hi ha. Bé, vostè diu que no, jo dic que sí i ja
està, no passa res. Però no em digui que actuem per desconeixement o per
altra cosa, d’acord?
El que m’agradaria sentir del grup de govern, és que realment hi posaran, no
només les solucions que ja estan posant, sinó algunes més, perquè els hi
estem demanant unes coses que no s’estan produint a dia d’avui, i els fets
continuaran passant, perquè la solució, tot i que és difícil, no s’hi posa tot el
que s’hauria de posar, és l’únic que els hi demanem.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, pel tema del 0,7, s’ha dit, però nosaltres també ho volem deixar clar, estem
parlant del tercer sector, no de ONG amb col·laboració internacional. I
sincerament, segurament aquests recursos que vagin a Catalunya o vagin a la
resta de l’Estat, van tots ells sempre al tercer sector, és a dir, és igual, si
vénen a Catalunya o van a la resta de l’Estat, van al tercer sector i a entitats
socials, doncs treballen en àmbits com residències de gent, treballen en
àmbits de pobresa, treballen en àmbits que, amb tota sinceritat, se’ns fa molt
difícil d’entendre que qualsevol formació política no pugui veure que s’està
fent una feina molt important i que, en aquest sentit, a la nostra ciutat, i en
d’altres, doncs s’està fent una feina positiva, insistim, en l’àmbit de la gent
gran, en l’àmbit de la infància, etc, i em sembla que s’ha confós una mica,
perquè parlava d’àmbit internacional, i del que estem parlant és de l’àmbit
estrictament local.

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, Sr. Bonals, perdó, el Sr. del Río m’havia demanat la paraula.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Yo no sé si…, tengo este, pero tengo más, ya se lo
haré llegar, yo no sé si los periodistas, en este caso de El Far, son unos
mentirosos, que es el que yo tengo, El Far de 13 de abril de 2012, donde
dicen que el día 28 de marzo hubo brutal agresión contra dos jóvenes, en la
plaza cercana a la comisaria de mozos de escuadra. Si esto es mentira, yo no
sé a qué espera usted para pedir una réplica y decir que esto es falso.
Normalmente, cuando se publican noticias falsas, pues el otro, la otra parte,
dice, oiga, esto no es verdad, usted rectifique, pero yo no he visto ninguna
rectificación por parte del gobierno. Yo no sé si es falso, pues que un chico
boliviano de 16 años muriera apuñalado en el Parque de la Granota, en
Pubilla Casas, pero si es falso ¿a qué espera usted para pedir una
rectificación y decirle a los periodistas de El Far que son unos mentirosos? Si
usted no lo dice, quiere decir que los periodistas de El Far dicen la verdad y,
por tanto, el que dice falsedad es usted.
De todas maneras, mire, también tengo aquí, me han enviado un mensaje los
del GIGU, el Grupo Independiente de la Guardia Urbana, que el 14 de abril se
produjo una persecución de unos delincuentes armados, donde uno de ellos
acabó herido con arma blanca, pues no hubo comunicación entre mozos de
escuadra y guardia urbana. Oiga, esa falta de coordinación la viene
denunciando un sindicato de la guardia urbana de Hospitalet ¿son mentirosos
también los sindicatos? Todos son mentirosos menos usted, oiga, no sé, pues
alguna cosa falla, son mentirosos los periodistas, son mentirosos los policías,
y son mentirosos los sindicatos. Bueno, si es así, yo lo que pediría es que
exigiera usted una rectificación pública. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Bonals.

SR. BONALS
De verdad, yo no sé si usted se ha ido enterando toda la vida, para decir las
tonterías que va diciendo y las dice en un Pleno, yo no lo sé. Vamos a ver,
cuando usted habla de una persecución…

…/…

134

SR. DEL RÍO
Yo a usted no le he insultado y le pido que no me insulte, le pido por favor,
Sra. Alcaldesa, que le diga a su concejal que no insulte.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río…

SR. BONALS
Está insultando a la inteligencia de este Pleno, cuando dice lo que dice,
estamos hablando de que han mentido con una violación y sale con un tema
que en ningún momento ha sido desmentido, sino que ha sido reafirmado por
este gobierno que sí que ha pasado. Usted mezcla peras con merinas, en
función de cómo le va la conveniencia, usted ahora saca de una actuación
policial, que fue una persecución policial que se produjo entre los mozos de
escuadra y guardia urbana, y que uno de los delincuentes, resultaron uno
herido y dos detenidos. Y ¿dónde está el problema? Dónde está el problema,
es una muestra de cooperación policial, pero cómo quedamos. De los
políticos, cada uno desde la responsabilidad de gobierno o de oposición,
tenemos que trabajar para unir esfuerzos, para que haya cooperación, y eso
fue una acción policial, por profesionales de la guardia urbana que acudieron
en soporte de una patrulla de los mozos de escuadra, que estaba en
persecución, como debe producirse en una sociedad democrática, entre
cuerpos de policía responsables los unos de los otros. Y ¿dónde está el
problema? ¿cómo puede utilizar esto para criticar a este gobierno? Por favor,
lo que hay que hacer es felicitar a los profesionales por el buen trabajo, a unos
y a otros. Y en lo que usted ha mentido, es que usted está siguiendo utilizando
el tema de la violación, eso es falso, y eso, como ha dicho el portavoz del
grupo socialista, es trasladar el miedo a la sociedad, eso es falso y
demagógico, y es irresponsable que lo diga un cargo público.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río ¿tiene algo que añadir?
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SR. DEL RÍO
Supongo que los del GIGU, ya les haré llegar sus palabras, porque si han
mentido, pues supongo que ya les dirán a ustedes algo.

SRA. ALCALDESSA
Mire, Sr. del Río, yo, perdone que le diga una cosa. Mire, se hace muy
complicado estar en este Pleno y escuchar algunas intervenciones y pensar
en lo que están, en estos momentos, las personas que nos están
acompañando, lo que pueden llegar a pensar de la política y de los políticos.
Sinceramente, a mí me da pena, pena, escuchar algunas intervenciones y
algunos comentarios que se han realizado, que se están realizando a lo largo
de esta tarde y en algunos otros momentos.
Escuchar que, a ver, yo creo que todo el mundo puede entender que cada uno
pertenecemos a una formación política, nadie nos ha obligado a estar aquí,
nos dedicamos a la política local por vocación, porque nos gusta, porque
queremos a esta ciudad, porque queremos trabajar para que los ciudadanos
estén mejor, y hombre, sinceramente, escuchando algunos comentarios y
escuchando algunas intervenciones, se hace difícil de creer que eso sea así.
Y que usted hable ahora de habilidades, de capacidades, usted, hoy en este
Pleno, me parece patético, escuchando lo que usted ha dicho.
Mire, yo no sé si en el manual que en su partido político les deben de repartir,
a ustedes les dicen, oigan, miren, no hay nada mejor que, como ahora
estamos gobernando y lo estamos haciendo tan requeté estupendamente mal,
lo mejor es atacar, no hay nada mejor que un buen ataque para defenderse. Y
es lo que usted está haciendo, está usted atacando, lanzando una serie de
cuestiones, algunas yo creo que conscientemente las está usted diciendo,
sabiendo que no son reales, y eso es peligroso Sr. del Río.
Y yo, mire, yo no soy nadie para dar consejos, evidentemente, y menos a
usted, pero hombre, yo creo que valdría la pena que reflexionáramos un poco
y empezáramos a tener, nosotros mismos, un poquito más de aprecio por lo
que representamos y por lo que tenemos que hacer en esta ciudad. Son
momentos difíciles, es cierto, yo creo que todo el mundo es consciente de los
momentos en los que estamos, lo complicados que son, y es el momento de
sumar, y de no tirarnos los trastos a la cabeza, es el momento de decir las
cosas como son y de hacer propuestas para mejorar la ciudad. Pero hombre,
con un respeto, con un respeto institucional y sin pensar que a la gente se la
puede engañar, y que nos podamos engañar entre nosotros, porque claro, yo

…/…

136

escucho algunas intervenciones y yo, sinceramente, alucino de cómo somos
capaces, o cómo algunos son capaces de decir lo que dicen.
Mire, Sr. del Río, usted ahora representa a un partido de gobierno, representa
a un partido de gobierno, y no lo tiene usted tan fácil, lo tenía más fácil cuando
estaba en la oposición y podía hacer toda la demagogia que usted quisiera, no
gobernaba en la Generalitat de Cataluña, no gobernaba en el Estado, no
gobernaba en el Ayuntamiento.
Por cierto, Sr. Monrós, el gobierno de esta ciudad no está aquí por casualidad,
lleva muchos años en esta ciudad, porque lo han votado los ciudadanos y las
ciudadanas, no hay ninguna casualidad. No, no, ja sé que no ha dit el contrari,
però ho ha dit d’una forma com dient, bé, casualment el govern és el mateix,
no, no, casualment no, ha estat perquè els ciutadans i ciutadanes, en
cadascuna de les eleccions municipals, han donat el seu recolzament al Partit
Socialista majoritàriament, i per això estem aquí, no per res més, val?
Bien, quiero finalizar, simplemente era una apreciación que no tiene nada que
ver con lo que le estaba comentando al Sr. del Río, pero, en todo caso, Sr. del
Río, le voy a decir dos cosas. Una, usted tiene responsabilidades, no en esta
ciudad, pero sí de gobierno y, por tanto, le pediría que haga todo lo posible
para ayudar a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, a resolver los
problemas reales que tienen y, por tanto, si en este momento usted puede
ayudar haciendo cambiar la Ley de Presupuestos, para que el AERI, en vez
de un millón de euros, esté dotado con cuatro, pues es lo que tiene que hacer,
es lo que tiene que hacer, en vez de abstenerse en una moción, lo que tiene
que hacer es votar a favor y eso llevarlo al gobierno de su partido, eso es lo
que tiene que hacer, porque hacer otra cosa no es creíble.
Y usted no se preocupe, el Conseller de Sanidad, el Sr. Boí, tiene ya cita con
los vecinos de Bellvitge, por tanto, tranquilo, esa reunión ya está concertada,
es el día 2 de mayo, evidentemente, que usted no lo sepa, no quiere decir que
las reuniones no se realicen y que las cosas… ¿perdón?
Parla el Sr. del Río sense micròfon i no s’escolta el que diu.
Se comprometió a decirlo quién, a ver, que yo sepa el señor Conseller, pues
ha hecho la reunión cuando ha creído conveniente, el día 2 de mayo, mire, yo
no sé si yo me había comprometido a decirlo o no decirlo, pero mire, lo estoy
diciendo aquí públicamente, no es ninguna reunión misteriosa, ni secreta, por
tanto, el día 2 de mayo se realizará esa reunión con los vecinos, para poder
llegar, si es posible, a un acuerdo, y que se finalice ya el problema que existe
en el CAP de La Marina.

…/…

137

Pero, en todo caso, decirle al Sr. del Río que reflexione, que piense en lo que
usted representa, usted es un concejal de esta ciudad, y eso es un honor y un
orgullo, y espero que ese orgullo y eso honor lo sepa usted representar
durante el tiempo que le quede como concejal de esta ciudad.
Seguimos, Sra. Secretaria.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 23, 24 i 15;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 23.- PER INCREMENTAR LA SEGURETAT DELS VEÏNS/ES DE
LES DISCOTEQUES DEL POLÍGON FEMADES. 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; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i
amb 11 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós
i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 24.- PER RECLAMAR A L’ESTAT LA TRANSFERÈNCIA DEL 0,7%
DE L’IRPF.
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 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es.
Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC,
Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria d’acollida i integració de persones
immigrades, joventut, polítiques de gènere, serveis socials, voluntariat,
menors i promoció de les famílies.
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ATÈS què l’esmentat Estatut en el seu article 114.2, relatiu a l’activitat de
foment diu que “correspon a la Generalitat, en matèries de competència
exclusiva, l’especificació dels objectius als quals es destinen les subvencions
estatals i comunitàries europees territorialitzables, i també la regulació de les
condicions d’atorgament i la gestió, incloent-hi la tramitació i la concessió. I en
l’apartat 5 del mateix article, disposa que “La Generalitat participa en la
determinació del caràcter de no territorialitzable de les subvencions estatals.
Així mateix, participa en els termes que dicti l’Estat, en la gestió i la tramitació
de dites subvencions”.
ATÈS que la Sentència del Tribunal Constitucional 178/2011, de 8 de
novembre de 2011, afirma que existeixen disposicions reglamentàries
estatals, tals com les Ordres anuals per les quals s’estableixen les bases
reguladores i es convoquen la concessió de subvencions per a la realització
de programes de cooperació i voluntariat socials amb càrrec a l’assignació
tributària de l’IRPF, que vulneren les competències autonòmiques de gestió
de subvencions.
ATÈS que la darrera Sentència del Tribunal Suprem, de 16 de desembre de
2011, contra la ordre TAS/ 592/2008 per la qual s’estableixen les bases i es
convoquen subvencions per a la realització de programes de cooperació i
voluntariat socials, amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF afirma que
“considerem inclosa a la competència estatal, la regulació dels aspectes
centrals del règim subvencional – objecte y finalitat dels ajuts, modalitat
tècnica, beneficiaris i requisits essencials d’accés, mentre situarem dins la
competència autonòmica allò relatiu a la seva gestió, que és: la tramitació,
resolució i el pagament de les subvencions, així com la regulació del
procediment corresponent a tots aquests aspectes”.
ATÈS que ambdues sentències recents del TC i del TS, confirmen la doctrina
del Tribunal Constitucional que es va fixar en la sentència 13/1992, en què
s’estableix que l’Estat pot destinar fons a subvencions en matèries de
competència exclusiva de les comunitats autònomes, especificant-ne la
destinació i regulant les seves condicions essencials d’atorgament, fins on ho
permet una competència genèrica, bàsica o de coordinació, però sempre ha
de deixar marge a les comunitats per concretar amb major detall l’afectació o
el destí, i, al menys, per desenvolupar i complementar la regulació de les
condicions d’atorgament de les ajudes i la seva tramitació.
ATÈS que, el Govern de l’Estat espanyol:
- no ha respectat el compromís expressament manifestat d’atendre’s als
clars dictats de la jurisprudència constitucional sobre subvencions en
matèria d’assistència social, vulnerant de manera successiva les
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competències de la Generalitat de Catalunya i també la previsió estatutària
establerta per l’art. 114.2 en relació amb l’activitat de foment en matèries de
competència exclusiva de la Generalitat.
- ha desatès l’acord adoptat pel Ple del Congrés dels Diputats, en la sessió
de 17 de setembre de 2008, sobre la distribució territorial entre les
Comunitats Autònomes de l’assignació tributària de l’IRPF, el qual
disposava “Establir mesures i criteris que permetin un procés gradual de
distribució territorial entre les CCAA de l’assignació tributària del 0,7% de
l’IRPF, destinat a fins socials, amb efectes en la pròxima convocatòria” i
“Establir mesures i criteris de coordinació i transparència que permeti als
Governs de les CCAA participar en la gestió que l’Administració General de
l’Estat realitzi sobre el recaptat per via del 0,7% de l’IRPF pels fins socials”.
ATÈS que el Pla de Govern 2011-2014, a l’Eix 4 dedicat a les Polítiques
socials i família, recull com un dels objectius del Govern “Aconseguir el
traspàs de l’Estat de la part que correspon a Catalunya de la gestió de les
subvencions del 0,7% de l’IRPF”, objectiu que ha estat una reivindicació
històrica de tots els Governs de la Generalitat de Catalunya, compartit per
més de 4.000 entitats del Tercer Sector.
ATÈS que dels 52 milions d’euros que es recapta per a aquesta finalitat en
l’IRPF a Catalunya, només se n’inverteixen 29 (un 55%).
ATÈS que, en el Ple del Congrés dels Diputats del passat 21 de febrer, els
dos partits majoritaris, inclosos els diputats del PSC van votar en contra de la
transferència a la Generalitat de la recaptació que es realitza a Catalunya de
l’IRPF destinat a finalitats socials.
Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents ACORDS:
PRIMER. Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en la
consecució de la reivindicació històrica d’assolir el traspàs dels fons
provinents de l’assignació tributària a fins socials de les declaracions de la
renda de les persones físiques que corresponen a Catalunya.
SEGON. Exigir al Govern de l’Estat espanyol que deixi d’incomplir els
compromisos adoptats pel Ple del Congrés dels Diputats, així com la doctrina
més recent del TC i del TS, de manera que únicament especifiqui la destinació
de les subvencions i reguli les condicions essencials d’atorgament, tot deixant
a la Generalitat de Catalunya la concreció del destí, el desenvolupament de la
regulació de les condicions d’atorgament i, sobretot, la regulació dels aspectes
de tramitació, així com també es territorialitzin les partides que s’assignen a
cada comunitat autònoma en els mateixos pressupostos de l’Estat.
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TERCER. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de
Catalunya, a tots els Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com
al President del Govern de l’Estat espanyol i als membres de la Taula del
Tercer Sector a través de la seva presidenta.

MOCIÓ 25.- PER INCLOURE PUBLICITAT AL TIQUET DE LA ZONA
BLAVA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que la distribució de l’estacionament de zona blava ve determinada,
entre altres motius, per regular l’estacionament i facilitar l’accés del ciutadans
amb vehicle propi a les zones i carrers comercials de la ciutat.
ATÈS que en els tiquets que es dispensen en la zona blava actualment no hi
ha publicitat de cap tipus.
DONAT que des de Promoció Econòmica es fan i es projecten campanyes
publicitàries per promocionar el comerç de barri i de ciutat.
ATÈS que la publicitat en els tiquets de zona blava es pot fer de forma
selectiva (per barris o en moments puntuals) o general per tota la ciutat.
ATÈS que altres municipis ja fa temps que han posat publicitat en els tiquets
de la zona blava.
ATÈS que la inserció de publicitat als tiquets de zona blava possibilita un
ampli ventall d’accions promocionals (descomptes botigues i mercats del barri,
promoció d’espectacles o cinemes de la ciutat) i fins i tot campanyes
institucionals amb un cost acceptable.
DONAT que els ingressos d’aquesta activitat es sumarien a l’actiu de la gestió
econòmica de la zona blava per part de la Farga Gestió d’Equipaments S.A.
Per tot l’anteriorment exposat el Grup Polític de Convergència i Unió, proposa
al Ple de L’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
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PRIMER.- Realitzar les gestions pertinents per possibilitar la implantació
d’anuncis publicitaris en els tiquets dispensats als usuaris de la zona blava de
la nostra ciutat.
SEGON.- La implicació tant per part de Promoció Econòmica com de Cultura
per posar en coneixement dels possibles anunciants la disponibilitat d’aquest
servei.
TERCER.- El compromís del gestor de no inserir en els tiquets de zona blava
cap tipus de publicitat que pugui ofendre la sensibilitat de les persones o de
caire polític.

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 26, 27 i 28, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Alcaldessa. Jo presentaré la primera moció i el meu company Lluís
Esteve presentarà les dues següents.
Molt ràpid, la primera és una moció de reconeixement a la II República, amb
motiu, enguany, del 81è aniversari de la proclamació de la II República.
Pensem que degut, d’una banda, a les retallades que estan afectant també a
la recuperació i als programes de recuperació de memòria històrica, i d’una
altra, a la situació greu de crisi democràtica que està patint, no només el
nostre país, sinó el conjunt de les democràcies europees, pensem que és el
moment de recuperar molts dels valors d’aquella II República, que va tirar
endavant una de les constitucions més avançades, de les quals és hereva en
part la nostra, i d’alguna manera pensem que és moment de posar en valor
aquella modernitat i aquell intent de treure el país, de treure el conjunt de
l’Estat Espanyol, d’anys de foscor.
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Pensem que és el moment també de recuperar aquell valor republicà, de la
sobirania que emanava del poder popular i del poder públic, davant dels
mercats, precisament en aquests moments en els quals bona part del governs
europeus i internacionals, estan en mans i tenallats pels mercats i pel
capitalisme.
En aquest sentit, pensem que és el moment, insisteixo, insistim, de recuperar
aquests valors, de defensar el model d’estat republicà, perquè suposa avançar
en una concepció més democràtica de les institucions, i aquest alhora, a
l’emanació de la sobirania popular. Hem de fer esment també a la Institució de
la Casa Reial, de la monarquia, que en aquests moments han vulnerat lleis i/o
principis, que estan actuant també d’una manera, posant en perill també la
credibilitat de la institució, la credibilitat de l’Estat Espanyol.
I per tant, demanem, en aquesta moció, al Ple: primer que condemni, una
vegada més, l’aixecament militar del 18 de juliol que va posar fi a la II
República; donar suport a tots els actes commemoratius en record a la
proclamació de la II República; sol·licitar al govern de l’Estat, la plena
rehabilitació de tots els assassinats i executats per la dictadura franquista, que
és encara, avui en dia, una assignatura pendent de la nostra democràcia;
quart, sol·licitar al govern espanyol la publicació de tota la informació referent
als viatges del Cap de l’Estat, del Rei, els motius del viatge, la despesa, qui
paga aquesta despesa, i demanar el control parlamentari democràtic del
conjunt de les activitats de la Casa Reial; cinquè, demanar al govern de la
Generalitat que el Memorial Democràtic continuï fent la seva labor que ha
estat desenvolupant des de la seva creació en pro de la recuperació de la
Memòria Democràtica al nostre país; i per últim, traslladar aquest acord al
Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als
grups parlamentaris i al Memorial Democràtic. Gràcies.

Essent les 20.45 hores, abandona la sessió el Sr. Senen Cañizares Martin,
regidor del grup polític municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. La segona de les mocions és sobre el projecte
EUROVEGAS. La construcció d’aquest megacomplex com el que proposa
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aquest projecte, implica tots sabem, un fort impacte social, territorial,
urbanístic, mediambiental i econòmic al nostre país, i s’està fent en aquests
moments d’esquenes al territori i sense donar informació veraç i contrastada a
la ciutadania, ni tant sols als possibles ajuntaments afectats.
Un projecte com aquest té forts interrogants ètics, normalment són projectes
que atrauen activitats relacionades amb el blanqueig de diners, la prostitució,
el tràfic de drogues i altres activitats il·legals, pròpies d’organitzacions
mafioses o criminals, hi ha antecedents de projectes d’aquest estil, i el negoci
principal és el joc, segons un informe anual de Las Vegas Sands, del 2010, el
75% dels ingressos de l’empresa provenen del joc als casinos.
Sembla que una possible ubicació seria el parc agrari del delta del Llobregat,
ha sortit a la premsa, evidentment amb clares afectacions ambientals,
econòmiques, i de planificació territorial en el delta del Llobregat. Un complex
com aquest afectaria força a la recàrrega dels aqüífers del delta, una de les
reserves d’aigua dolça més importants de Catalunya, i aquest megacomplex
seria més alhora un immens consumidor d’aquesta aigua dolça, en camps de
golf, hotels, etc.
Per tant, és comprensible que un projecte que promet oferir milers de llocs de
treball, sigui atractiu en moments de crisi, però, evidentment, malgrat la greu
situació econòmica, l’esforç per crear ocupació i estimular l’economia no es
pot fer a qualsevol preu i molt menys al preu de renunciar als drets. És
lamentable com s’està utilitzant la desesperació de la població a l’atur, per a
justificar socialment aquest projecte.
Per tant, el que ens demanen els promotors d’aquest projecte, són
modificacions legals a mida, una mena de subhasta a la baixa de deures
legals, que seria una tolerant insubmissió de l’Estat de Dret als interessos
d’una empresa multinacional. Ens demanen exempcions d’impostos,
exempció a la contribució a la Seguretat Social, entre d’altres elements. No
creiem que sigui aquest el model, ni els valors que ens ajudaran a superar
aquesta crisi i a canviar el model econòmic, que és cert que cal canviar en el
nostre país.
En aquest sentit, nosaltres proposem en aquest Ple que manifestem l’oposició
de l’Ajuntament a aquest projecte Eurovegas.
La segona de les mocions, és sobre l’amnistia fiscal, al principi del Ple es feia
referència a ella. El govern del Partit Popular ha aprovat una amnistia fiscal,
sé perfectament que no és la primera, en totes hem estat en contra aquest
grup polític. És una amnistia que pretén regularitzar la situació tributària
d’aquells contribuents que han defraudat a l’Estat, que han estat evadint
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impostos i, per tant, que podran rescabalar-se tan sols pagant un 10% del que
havien d’haver pagat.
En aquest sentit, aquest pla és enganyós, injust, inútil, inconstitucional i, a
més, incrementarà el frau, negar que aquest pla sigui una amnistia fiscal, és
enganyar, perquè tots els economistes diuen que una amnistia fiscal és la
mesura que té la finalitat de condonar les penes o sancions de caràcter civil i
criminal als contribuents, que admetin voluntàriament que no han pagat el seu
deute impositiu corresponent als impostos per períodes. Per tant, ningú ens
pot dir que això no és una amnistia fiscal.
És un pla injust, perquè els defraudadors i els que evadeixen capitals seran
els grans beneficiats d’aquesta mesura, alhora que, aquesta amnistia, significa
un greuge comparatiu amb aquells que estem pagant els nostres impostos. És
inútil, perquè, de totes les amnisties fiscals anteriors, s’han demostrat que han
estat inútils, perquè tothom pensa que no serà l’última. I és inconstitucional,
perquè vulnera l'esperit i la lletra de l'article 31 de la Constitució espanyola,
que prohibeix l’amnistia de delictes fiscals.
Per tant, en aquest sentit, entenem que aquest Ple municipal, doncs li
demanem que voti favorablement a reclamar al Govern de l’Estat la retirada
d’aquesta amnistia fiscal i també a incrementar els recursos i la plantilla de
l'Agència Tributària, per evidentment fer més eficaç la persecució del frau
fiscal al nostre Estat, que com recorda una entitat de la nostra ciutat, arriba a
83.000 milions cada any, aquest divendres podrem tenir l’oportunitat de sentirho en una taula rodona. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem ara ja al posicionament dels grups polítics, per part de
Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, sobre la moción que traen sobre EUROVEGAS, decir que votamos
favorablemente la moción, ya que parece ser que para el Sr. Mas y la Sra.
Aguirre, EUROVEGAS y el Sr. Sheldon sean el famoso Mr. Marshall. Un Mr.
Marshall que, por otro lado, ya se ha demostrado que no generaría tantos
puestos de trabajo como promete. Miren, aquí con EUROVEGAS se da una
circunstancia curiosa, normalmente los promotores de casinos y complejos de
ocio pujan e intentan persuadir al país receptor de la inversión, de que se les
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acepte esta inversión, y no al revés como es el caso, asistimos realmente a
una pugna bastante lamentable para atraer la atención de un millonario.
Desde Plataforma per Catalunya consideramos que el modelo económico que
propone EUROVEGAS, basado en hoteles de lujo, casinos y gigantescos
centros de convenciones, no es precisamente el adecuado para una sociedad,
ni mucho menos para la nuestra. Este proyecto lo único que traería sería más
especulación urbanística, destrucción del medio ambiente y problemas
sociales derivados de la ludopatía, mafias, blanqueo de capitales y aumento
de la prostitución, prostitución que, por otro lado, el mismo Adelson considera
que se compensa con los beneficios económicos del aumento del turismo.
Lo que realmente quiere crear el Sr. Adelson en España, es un paraíso fiscal,
donde se dejarían de cumplir una veintena de leyes estatales. Leyes sobre
derechos laborales, obligaciones fiscales o sanidad, este señor lo que quiere
es saltarse tributar a la Seguridad Social o saltarse la Ley de extranjería. Este
proyecto no generaría apenas empleo directo a la población de aquí,
seguramente lo que quiere hacer este señor, es traer mano de obra asiática, a
la cual poder explotar, incumpliendo con todas las leyes sobre derechos
laborales. Además, si este señor no tributase a la Seguridad Social ¿por qué
tendríamos que hacerlo los demás? ¿quién es él de especial para no pagar, lo
que todo el mundo pagamos? Como siempre, desde Plataforma per
Catalunya, nos oponemos a cualquier proyecto basado en la explotación de la
clase trabajadora, tan típico del sistema capitalista, de base internacionalista,
que sufrimos.
Por otra parte, también nos preocupa la posible desaparición de un pulmón
verde, para el área metropolitana de Barcelona, en la cual se encuentra
l’Hospitalet. Además de cargarse este pulmón, desde la misma Unió de
Pagesos han confirmado que lo primero que provocaría sería una pérdida
directa de todos los trabajos relacionados con la agricultura. Así que, de
entrada, no sabemos si sumaremos, pero lo que es seguro es que
empezaremos restando, sobretodo en medio ambiente.
Por último, no parece que querer justificar, como lo hace el Sr. Artur Mas, este
proyecto, diciendo que atraerá a turistas por su oferta cultural, con congresos
u obras de teatro, consideramos que es de un cinismo absoluto.
EUROVEGAS seguro, para nosotros, se parecerá más a la película “Resacón
en La Vegas”, que a la Università dei Pittori, Miniatori e Ricamatori de Roma.
Sobre la moción de la amnistía fiscal, bien, obviamente, decir que no es la
primera vez que se aprueba una amnistía fiscal en España, es más,
anteriormente ya se han hecho dos veces y las dos con gobierno socialista, en
1984 con Boyer y en el 1991 con Solchaga, me parece que fue. Ninguna de
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las dos funcionó y, es más, después de la del 1991, el mismo Felipe
González, subió el IVA en los presupuestos del año siguiente.
Esta medida es otra de las medidas que el Sr. Rajoy toma sin haberla
expuesto en su campaña. Él nos habló de que lucharía contra el fraude, pero
jamás de que perdonaría el fraude. Las amnistías fiscales anteriores ya han
demostrado que atraen una cantidad proporcionalmente ínfima de lo
anteriormente defraudado. Pueden suponer, ciertamente, una pequeña
inyección de capital a las arcas estatales, pero esto en absoluto se compensa
con el agravio comparativo que sufrirían los contribuyentes que pagan
religiosamente sus impuestos. Parece ser que, en este país, gente como el de
EUROVEGAS o los defraudadores fiscales, tienen más privilegios que los
ciudadanos honrados. Fijémonos que el 75% del dinero defraudado, procede
de grandes fortunas y corporaciones, de empresas con más de seis millones
de facturación anual.
Bien, el otro día, leyendo un periódico, había una frase curiosa de un inspector
de hacienda, que resume perfectamente el pensamiento de nuestro grupo,
decía: “cómo vamos a ir nosotros ahora a reclamar a un ciudadano que no
haya declarado cualquier pago, cuando se aprueba un perdón legal a los
defraudadores”. Y la votaremos a favor.
Respecto a la moción número 26, bien, obviamente consideramos que en
Hospitalet, como ha dicho incluso antes la Alcaldesa, lo que hay que tratar son
los temas del día a día, entendemos que se puedan tratar temas de política
internacional, pero bueno, no un tema de hace 80 años, y la verdad es que no
vamos perder el tiempo en tonterías como ésta, en un Pleno del Ayuntamiento
que consideramos que no es sitio para tratarlo, y les pedimos que, por favor,
sean más serios cuando traen mociones. Si quieren, la siguiente, la pueden
traer sobre Don Pelayo, la desamortización de Mendizabal, o sobre Alarico I, y
a lo mejor aprenden también un poco de historia.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sobre la moció referent a la II República, nosaltres
votarem favorablement a la moció presentada, a excepció del cinquè punt,
perquè nosaltres considerem que l’acció feta pel Memorial Democràtic,
segurament, i ho hem llegit per la premsa inclús, i no cal que fem mal sense
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tenir-ne ganes, doncs és millorable i, per tant, en aquest sentit, ens abstenim,
en el sentit que entenem que el que volen és recuperar la memòria històrica,
un fet que nosaltres també el volem i el desitgem, i és per aquest sentit que no
hi votem contràriament, sinó simplement ens abstenim en aquest darrer punt.
Respecte a la moció sobre el projecte EUROVEGAS, nosaltres hi votarem en
contra, i votarem en contra perquè, vaja, ens han deixat parats, ens han deixat
parats perquè resulta que no tenen cap informació, no hi ha transparència, no
hi ha res, però en canvi han deixat anar tota una sèrie de dades que jo,
escolti’m, o vostès són visionaris o sense que hi hagi un projecte i sense que
hi hagi res, a l’hora de la veritat saben moltes coses.
I, per tant, en aquest sentit, jo crec que el govern de Catalunya ha estat molt
clar dient, en tot moment, que no faria una mesura a mida sobre
EUROVEGAS, ni sobre cap altre centre, sigui del tipus que sigui. També s’han
xifrat les dades del percentatge que ocuparia cada una de les activitats que hi
tindria i, per tant, en aquest sentit, em sembla, amb tota sinceritat, que la
informació que tenim tots plegats, com a mínim, és insuficient per fer unes
afirmacions tan categòriques com vostès han fet, en què és un projecte
enganyós, trampós i tal. Amb tota sinceritat, la transparència i la informació
que vostès reclamen, hagués estat bé que, inclús quan és legalment obligatori
fer-ho, doncs els consellers que eren seus, ho haguessin fet. Em refereixo,
com a mínim, al Conseller Saura, que no responia ni una sola de les
preguntes que estava obligat a fer-ho.
Respecte a la moció sobre l’amnistia fiscal, nosaltres hi votem favorablement,
no ens sentim partíceps d’aquest fet, creiem que, a més a més, com aquí s’ha
dit en d’altres ocasions, ha estat un fracàs, ha estat un fracàs en d’altres
ocasions, i a més a més, tampoc és garantia que això no segueixi per aquest
camí. Per tant, en aquest sentit, nosaltres votarem contràriament. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, el Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Desde luego esta no es una moción de rabiosa
actualidad, hablar de la II República, desde luego yo creo que es lo que
menos preocupa a los ciudadanos de Hospitalet, tal y como está el panorama
actual. Sí, a ustedes sí, pues son ustedes dos y unos cuantos más, desde
luego. Pero oiga, ahora es el 81, mañana será el 82 aniversario, el año que
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viene el 82, el otro será el 83, yo no sé si al final, oiga, traigan lo de la
Constitución de Cádiz, que fue el 19 de marzo de 1812, que fue muy
importante también para el constitucionalismo posterior, yo no sé si ustedes
también lo van a traer, o la reconquista de Granada, el 12 de enero de 1492, y
que vertebró todo el territorio nacional. Por favor, hablemos ya del futuro, y
dejemos ya lo que pasó hace tantos años, digo yo ¿no? porque es que al final
hablaremos del homo erectus, que gracias a él están ustedes aquí, no, si es
que… Mire, votamos en contra, evidentemente, de mociones como esta.
Respecto al proyecto EUROVEGAS, oiga, lo que no tiene sentido es que
ustedes aquí, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya de Hospitalet, traiga
una moción de un proyecto urbanístico que critican, que está en otra ciudad,
que afectará a otra ciudad que es Viladecans, y pongan como escusa el
impacto territorial urbanístico y medioambiental. Pues mire, sus compañeros
de Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida en Viladecans, ya dicen que, si no
va el EUROVEGAS, tienen pensado construir hoteles y un spa, en ese
espacio, por lo tanto, pónganse ustedes de acuerdo, porque claro, ustedes
critican aquí, lo que van a hacer sus compañeros allá, y ya no solamente por
hacer el ridículo, lo digo porque me he informado esta mañana de ese tema.
Y claro, oiga, ustedes, a ver, no critiquen ese proyecto hablando de
prostitución, ustedes, pero si mire, el macro prostíbulo de la Junquera, ese, se
inauguró el 27 de octubre de 2010, que estaban ustedes en el gobierno de la
Generalitat, por lo tanto, hombre, yo, de verdad, yo no me quiero pasar de
listo, pero es que alguno se queda mucho por el camino, de verdad, se queda
mucho por el camino.
Y respecto a la moción de la amnistía fiscal, la votamos en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, s’ha posicionat en les tres? Per part del Partit Socialista, Sr. Fran
Belver.

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa, intentamos ir rapidito. Respecto a la moción número
26, la que hace referencia a la II República, de esta moción me gustaría
quedarme con tres elementos. Por un lado, la recuperación de la memoria
histórica y la rehabilitación de las víctimas de la dictadura, los valores que se
promovieron en aquellos momentos, entre otros, la defensa de las libertades,
la justicia social, y el posicionar a la mujer en términos de igualdad respecto
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del hombre, y como tercer elemento, la transparencia, la información y el
control alrededor de los asuntos públicos, como un método de trabajo
imprescindible. Más allá de las efemérides de si son 81 o 82, a mí me parece
que esos tres elementos son los que, en estos momentos, vale la pena que
recuperemos como valores, como elementos a tener en cuenta y a poner en
valor.
Lo que yo creo es que nos equivocaríamos si en estos momentos,
aprovechando un cierto oportunismo, por decirlo de alguna manera, respecto
de algunas desgracias personales, ahora enloqueciéramos todos y
sacásemos a colación el republicanismo y la abdicación de la monarquía y el
fin de la monarquía, creo que es un error, creo que, en estos momentos, ese
no es un debate público, creo que no es un debate que está en la calle. Y creo
que, entre todos, hacemos un flaco favor cuando intentamos posicionar la
república como un elemento de izquierdas, la monarquía como un elemento
de derechas, sin ir más lejos, Sarkozy es presidente de la república francesa y
no es conocido por su izquierdismo.
Con lo cual, pongamos las cosas en su justa medida, son modelos de estado,
el Partido Socialista siempre se ha manifestado como un partido republicano,
pero yo creo que, en estos momentos, ese no es un debate que ayude a
nada, sino, en todo caso, algunos seguramente lo querrán avivar, para
despistarnos y que no nos centremos en lo que nos hemos de centrar, que
bastante tarea tenemos.
Respecto a la moción de EUROVEGAS, respecto a la moción de
EUROVEGAS es difícil tomar una posición, entre otras cosas, porque el
proyecto no se conoce. La Sra. Borràs decía que algunos datos se han dado,
algunas cosas, es cierto, pero el proyecto en si no se conoce. Y lo que creo
que sí tiene que quedar claro son algunos elementos. Primero que no
podemos aceptar, ese o cualquiera, ese proyecto a cualquier precio, que no
aceptaremos proyectos que generen islas de derechos laborales, urbanísticos
o de cualquier tipo, y menos si encima lo hacen con insolidaridad fiscal y
abuso ambiental. Y decimos eso, no porque el proyecto sea así, porque no lo
sabemos, pero decimos, oigan, entre las muchas cosas que se han dicho,
podría ser que incumpliera estas cosas, si eso es así, no estaremos de
acuerdo.
Quien quiera invertir en Cataluña será bienvenido, siempre que lo haga de
acuerdo con las leyes, y en un plano de igualdad con el resto de los mortales.
No nos podemos permitir o no podemos cerrar la puerta, a proyectos que
generen trabajo y que refuercen la posición de Cataluña en el mundo. Pero
quien venga, cumplirá la Ley, porque nuestros empresarios, nuestros
emprendedores, la gente del país para tirar adelante sus empresas, sus
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pequeños negocios, han de cumplir todas las leyes, si les dejáramos aquí, si
esto fuese el “campi qui pugui”, seguramente la cuestión sería otra.
Y de toda esta historia, a mí lo que me parece más lamentable, es que el
proyecto del Sr. Adelson sea la única propuesta de crecimiento económico
que, en estos momentos, hay en la mesa del gobierno de Cataluña. Eso es lo
que me parece lamentable, que ese sea el único proyecto de crecimiento
económico, eso es triste. Cataluña, yo creo que se merece bastante más. Y
en base a todas esas incertezas, votamos favorablemente a la moción.
Y respecto al tema de la amnistía fiscal, también votaremos a favor, porque,
miren, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, y
cosas que dependen de cuando las hagas, tienen más valor o tienen menos.
Ustedes decían, se hizo una amnistía fiscal a principios de los 80, sí, y tres
años antes no se hacía ni declaración de renta, por ejemplo, con lo cual vale
la pena contextualizar las cosas. Aquí en los años 70, por centrarnos, y aquí
tenemos gente que en los años 70 estaba trabajando, cobraba su nómina, no
hacían declaración de renta, no porque eran una panda de defraudadores,
sino porque no había, porque el concepto de solidaridad, porque el concepto
de reparto, el concepto de aportación a la bolsa común, para luego redistribuir,
ni existía, entre otras cosas, porque tampoco existía ni la sanidad pública y
universal, ni existía la educación pública y universal, con lo cual todos
debíamos contribuir y proporcionalmente en función de nuestra renda, para
que eso se pudiera conseguir. Y, en aquel momento, se dijo, oiga, que salga
todo el mundo, que la gente nos explique realmente qué tiene, pongamos
aquí, encima de la mesa, lo que cada uno tiene, y tiremos el país adelante.
Pero ahora, no parece razonable que, 30 años después, establezcamos un
sistema en el cual vayamos a tratar fiscalmente peor al ciudadano que paga
sus impuestos religiosamente o no, pero que paga sus impuestos, que lo
tratemos peor que al que no los paga. O sea, a ver, a la gente que está
cobrando una nómina y que lleva 30 años pagando sus impuestos, ahora qué
le decimos, que son tontos, les decimos, oiga, usted es tonto, podría haber
estado 30 años sin pagar, ahora viene, nos lo explica, y en lugar de pagar lo
que ha estado, paga el 10%, y aquí paz y después gloria. Hombre, como
mínimo, parece una medida bastante inmoral.
Y miren, el argumento es que, si ahora hacemos esto, sacaremos a flote y
recaudaremos 2,5 millones de euros, oiga, 2.500 millones de euros.
Incentivando la persecución del fraude fiscal, el gobierno Zapatero, también
pónganlo en la herencia, incrementando la Oficina Antifraude, recaudó 10.000
millones, cuatro veces más de lo que ustedes pretenden recaudar con la
amnistía fiscal. Ahora, claro, si lo que hacen cuando llegan al gobierno, es
coger la Oficina Antifraude y desmantelarla, claro, el problema es que no
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piensan perseguir el fraude, ese es el problema. Oiga, doten de recursos la
Oficina Antifraude, persigan el fraude, al que cogen lo crujen, y ya verá como
se les pasan las ganas.
Pero, claro, si el mensaje es, no os preocupéis que ahora os lo arreglamos,
hombre, difícilmente vamos a conseguir cotizantes voluntarios y altruistas al
sistema público, que es lo que nosotros queremos, y no tengo tan claro si eso
es lo que está buscando el gobierno central en estos momentos. Cotización y
enriquecer el sistema público, para redistribuir la riqueza y poder sustentar el
estado del bienestar, no tengo tan claro que ese sea un objetivo del gobierno.
Legítimamente, porque es una opción política, pero no nos hagan pasar, allò
com diria el Sr. Pallarés, avui el mencionem, no em facin passar bou per
bestia grossa, porque, hombre, ya somos todos…, peinamos canas y no
somos fáciles de convencer.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs penso que tothom s’ha posicionat. Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, porque, claro, cuando es una moción de otro, pero atacan al que está aquí,
pues el que está aquí también se defiende ¿no? Y, hombre, yo no quiero
pasarme de listo Sr. Belver, de verdad no quiero pasarme de listo, pero, que
yo sepa, del año 84 hasta ahora no son 30 años, ya se hacía la declaración de
renta, sino que son 28, y quien hizo la amnistía fiscal fue el Sr. Miguel Boyer, y
consistió en que todos los que tenían ocultas sus actividades, podían comprar
pagarés del Tesoro Público, sin ningún tipo de penalización fiscal, y además
se guardaba el anonimato. Pero bueno, del año 1991 hasta ahora, tampoco
son 30 años, son 21, y también se hacía la declaración de renta, o sea, a ver,
de verdad, y en lo que consistía es permitir a los infractores comprar deuda
pública, con dinero negro, con un tipo de interés inferior al del mercado. Y,
que yo sepa, el Sr. Rubalcaba, año 2010 hasta ahora, han pasado dos añitos,
tampoco hace 30 años, y hace dos años también hacíamos la declaración de
renta, y el Sr. Rubalcaba, pues también estaba a favor de lo que,
curiosamente dos años más tarde, ahora usted está en contra, pues también
ustedes cambian mucho, en muy poco tiempo.

SRA. ALCALDESSA
S’ha posicionat Sr. del Río? Perquè em sembla que teníem el... sí? molt bé.
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SR. DEL RÍO
Pido disculpas, porque le he pedido, me he acercado a la mesa para pedirle
aclarar el posicionamiento en el tema de la moción del reconocimiento de la II
República. Evidentemente, el primer punto lo vamos a votar a favor, sólo
faltaría, siempre lo hemos hecho, y el resto lo votamos en contra, como
también siempre lo hemos hecho.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, per agrair, bàsicament, l’aprovació de les tres mocions. En tot cas, no som
cap visionaris respecte al projecte EUROVEGAS, simplement estem parlant
d’un senyor milionari, un senyor que es diu Adelson, que ja ha fet diversos
projectes d’aquest estil i que ja té un currículum i, malauradament, crec que no
voldrà fer solament un hotel i un spa, en aquest espai. Agrair també
l’aprovació de la moció de l’amnistia fiscal.
I després, contestar, ja sé que no he presentat jo la moció, però no em vull
estar de contestar la conyeta i la mofa, respecte a la II República. Mirin si és
d’actualitat, senyors de Plataforma per Catalunya i senyors del Partit Popular,
que actualment encara hi ha desenes de milers de familiars, que van afusellar
als seus pares, mares, avis, etc, que encara no han recuperat els seus
cossos. Per tant, és un insult el que vostès fan, rient i fent conya i mofa, que
aquest grup polític presenti mocions sobre la II República, perquè alguns dels
que la van defensar, encara estan enterrats a cunetes del nostre país, i molts
dels nostres familiars van marxar exiliats a França i mai van retornar. Per tant,
els hi demano si us plau que no facin mofa i conyeta de què aquest grup
polític presenti mocions respecte la II República i la repressió franquista.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón, ja breument, perquè no sé com anem de temps.
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SR. SALMERÓN
Sí, gràcies, encara queda. Gràcies, molt breu, per agrair també el suport del
Partit Socialista, de Convergència i Unió, el suport a la moció, a les tres
mocions, en particular la de la República, i en tot cas, constatar que al Partit
Popular i a Plataforma per Catalunya no els hi agradi la II República, no hauria
de ser motiu de noticia en aquest Ple, per tant, gràcies pel suport a la moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez, li demano brevetat.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, sí, com a molt tinc dos minuts. Bien, realmente, a los señores de Iniciativa
decirles que ustedes no se enteran del posicionamiento o lo quieren leer a su
justa medida, ya que nosotros, simplemente, cada uno puede tener sus
historias personales y familiares sobre lo que pasó hace 80 años, también sus
historias personales y familiares sobre lo que pasó hace 100 o 500. Nosotros
les decimos, simplemente, que no es serio traer determinados períodos de la
historia. Si quieren, otro día, se puede debatir sobre una cosa que tenga
relación con lo que ha pasado, pero que tenga relación con la gente de ahora,
no un período de 1931 a 1936, que realmente tampoco es el ejemplo de
libertades, pero bueno, simplemente les decimos que si ustedes, lo que
realmente creen, es que esto es lo que hoy preocupa a Hospitalet, nosotros
creemos que no, y no se inventen nuestro posicionamiento ideológico o no.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Salmerón, ara sí un minut.

SR. SALMERÓN
No, es muy breve. Sr. Ordóñez, mientras haya muertos en las cunetas de este
país, la II República estará muy vigente en nuestra historia reciente.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem a l’últim bloc, les de Plataforma per Catalunya.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 26, 27 i 28;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 26.- REFERENT A LA II REPÚBLICA.
MOCIÓ DE RECONEIXEMENT A LA II REPÚBLICA
Aquest 2012, es celebra el 81è aniversari de la proclamació de la II República,
model d’estat que va promoure l’avenç de la nostra societat, en la defensa de
les llibertats i els drets individuals i col·lectius, i en la consecució de la justícia
social.
El 9 de desembre de 1931, las Corts republicanes van promulgar la
Constitució més avançada del seu temps, que en l’article primer definia a
l’Estat espanyol com “una República democràtica de treballadors de tota
mena, que s’organitza en regim de llibertat i de justícia”. La II República va
aixecar l’entusiasme del poble amb un programa alternatiu a la vella Espanya
caciquista de la Restauració. Un programa de canvi social basat en la reforma
agrària i el protagonisme del moviment obrer, on la propietat privada quedava
subjecte als interessos de l’economia nacional; on el principi de laïcitat
establia que “l’Estat, les regions, les províncies i els Municipis, no mantindran,
afavoriran, ni auxiliaran econòmicament a les Esglésies, Associacions i
Institucions religioses”, a més a més, es reconegué l’ensenyança primària
laica, gratuïta i obligatòria, i la llibertat de càtedra. Avançà en el control
democràtic dels cossos armats i policials i vertebrà una resposta política a la
pluralitat nacional de l’Estat espanyol reconeixent al llarg de la seva existència
els Estatuts d’Autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia. Així mateix, la
República va obrir la porta a la participació política de les dones, que van
conquerir el dret a vot, el matrimoni civil i el dret al divorci.
La II República va ser una forma d’estat construïda democràticament pels
ciutadans truncada pel cop d’estat del 18 de juliol de 1936, encapçalat, entre
d’altres, pel general Francisco Franco.
Diverses entitats ciutadanes, com l’Associació per la Memòria Històrica,
centres educatius, persones a títol individual i institucions oficials, com ara el
Memorial Democràtic de Catalunya i d’altres organismes a Andalusia, Astúries
o Euskadi, han realitzat un seguit de tasques d’investigació i de compilació
d’informació des de la proclamació de la II República fins a la repressió feixista
de la post-guerra.
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Malauradament, la lluita per la pervivència del que fora la Memòria
Democràtica i del que succeí durant la Guerra i la dictadura està seriosament
amenaçada per la retallada de recursos econòmics i la voluntat política de
diverses administracions. Canviar carrers d’alcaldes, poetes, diputats,
afusellats o represaliats republicans, impedir o posar les màximes traves per
trobar fosses comunes (el segon país del món en nombre de foses comunes),
demostren la l'extrema debilitat de la cultura democràtica a Espanya i l’actitud
revengista de la dreta espanyola i els seus aliats.
El model d’Estat republicà suposa avançar en una concepció més democràtica
de les nostres institucions, on tothom està sotmès a l’imperi i el control de la
llei, i aquest a alhora a l’emanació de la sobirania popular. Recentment veiem
com membres de la Casa Reial han vulnerat lleis i/o principis, altres actuen de
manera irresponsable moralment, en un moment que requereix un esforç
conjunt i permanent per ajudar al nostre poble a sortir de la situació
econòmica i social més dura de des la post-guerra.
En memòria dels afusellats i represaliats en defensa del govern democràtic i
legítim de la República, el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple
Municipal 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 23 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas i Bas; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i amb 2 vots en contra dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
Primer: Condemnar l’aixecament militar del 18 de juliol de 1936 contra el
poble i el govern legítim i democràtic República espanyola.

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 Rio, Alonso, Diez, Esplugas i Bas; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta
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sessió i que literalment diu:
Segon: Donar suport als actes commemoratius en record a la proclamació
de la II República i als valors republicans.

c) Ha estat aprovat el punt Tercer 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 Rio, Alonso, Diez, Esplugas i Bas; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
Tercer: Sol·licitar al govern espanyol la plena rehabilitació de tots els
assassinats i executats per la dictadura franquista per la seva lluita en
defensa de la II República.

d) Ha estat aprovat el punt Quart 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 Rio, Alonso, Diez, Esplugas i Bas; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
Quart: Sol·licitar al govern espanyol la publicació de tota la informació
sobre els viatges del Cap de l’Estat (motius, despesa, etc.), i demanar el
control parlamentari del conjunt d’activitats de la Casa Reial.

e) Ha estat aprovat el punt Cinquè 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 7 vots en contra
dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas i Bas; i
dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
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Cinquè: Demanar al govern de la Generalitat que el Memorial Democràtic
continuï fent la labor que ha estat desenvolupant des de la seva creació en
pro de la recuperació de la Memòria Democràtica al nostre país.

f) Ha estat aprovat el punt Sisè 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 Rio, Alonso, Diez, Esplugas i Bas; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
Sisè: Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de
la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i al Memorial Democràtic.

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

MOCIÓ 27.- SOBRE EL PROJECTE EUROVEGAS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del Rio,
Alonso, Diez, Esplugas i Bas; i 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:

MOCIÓ SOBRE EUROVEGAS
Atès que la construcció d’un megacomplex com el que es proposa, que
implica un fort impacte social, territorial, urbanístic, mediambiental i àdhuc
econòmic a llarg termini, s’està fent d’esquenes al territori i sense donar
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informació veraç i contrastada a la ciutadania, ni als i les representants dels
possibles ajuntaments afectats.
Atès que un projecte com aquest té un fort impacte social, i planteja greus
interrogants ètics. L’experiència històrica demostra que aquests tipus de
projectes atrauen activitats relacionades amb el blanqueig de diners, la
prostitució, el tràfic de drogues i altres activitats il·legals pròpies
d’organitzacions mafioses o criminals. Al contrari del que ens volen fer creure
des del Govern de la Generalitat, el negoci principal d’Eurovegas serà el joc, i
no altres sectors com el de les convencions, ja que segons l’informe anual de
Las Vegas Sands (Annual Report 2010)1, el 75% dels ingressos de l’empresa
provenen del joc als casinos, mentre que els ingressos en hotels, convencions
i altres no arriben al 25%.
Atès que sembla que una possible ubicació seria el parc agrari del delta del
Llobregat, una de les experiències més importants d’Europa en la gestió
agrícola periurbana, pel que fa referència a clares funcions ambientals,
econòmiques, de sobirania alimentària, i de planificació territorial.
Atès que la instal·lació d’un complex com aquest afectaria per força la
recàrrega dels aqüífers del delta, una de les reserves d’aigua més importants
de Catalunya, amenaçada constantment per la salinització. Amb aquest
megacomplex, que seria un immens consumidor d’aigua dolça (camps de golf,
hotels,…), aquest procés seria irreversible.
Atès que és comprensible que un projecte que promet oferir milers de llocs de
treball (xifres, per altra part, absolutament inflades), en els actuals moments
de crisi, amb xifres d’atur alarmants, pugui resultar atractiu i sembli difícil de
rebutjar, però, malgrat la greu situació econòmica, l’esforç per crear ocupació i
estimular l’economia no es pot fer a qualsevol preu. És lamentable com s’està
utilitzant la desesperació de la població a l’atur per a justificar socialment
aquest projecte. D’altra banda, quan s’avalua el benefici sobre l’ocupació
laboral d’un projecte d’aquests tipus, cal tenir en compte no solament la
creació de llocs de treball, sinó la seva estabilitat, la seva qualitat i la
coherència del tipus de treball amb la dignitat de les persones, així com les
oportunitats reals per als treballadors locals.
Atès que satisfer les exigències de modificacions legals a mida, en una mena
de subhasta a la baixa de deures legals, seria una intolerable submissió de
l’Estat de Dret als interessos d’una gran empresa multinacional. Les
exempcions d’impostos i de contribució a la Seguretat Social que planteja el
promotor són un insult per als milers de petits empresaris i emprenedors que
cada dia lluiten per tirar endavant uns negocis que aporten, convé no oblidarho, la majoria de llocs de treball del país.

…/…

159

Atès, per tant, que no creiem que sigui aquest el model i els valors que ens
ajudaran a superar la crisi que patim, i no ens volem deixar enganyar per un
projecte empresarial que no aporta cap tipus de valor afegit i, que com a molt
generarà llocs de treballs precaris i amb sous molt baixos, a costa de perdre
un dels terrenys més fèrtils de Catalunya, desdibuixant el model de vida de les
nostres poblacions, on els sòls agraris compleixen funcions molt diverses:
econòmiques, paisatgístiques, ecològiques i de lleure
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar l’oposició de l’Ajuntament de L'Hospitalet al projecte
Eurovegas, per la manca de transparència i participació en tot el procés, així
com pel model i els valors que es proposen, i per pretendre quedar exempt del
compliment de la normativa laboral, mediambiental, sanitària i dels
espectacles.
SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, i a la plataforma Aturem Eurovegas.

MOCIÓ 28.- SOBRE L’AMNISTIA FISCAL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i
amb 5 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas i Bas; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
els acords que figuren en la seva part dispositiva:

MOCIÓ SOBRE L’AMNISTIA FISCAL.
El govern del PP ha aprovat un pla d'amnistia fiscal que el ministre d'Hisenda
ha anomenat “pla de regularització d'actius ocults”. Es parla d’”un programa
extraordinari per a incentivar que els contribuents de l'IRPF, IS i del IRNR
regularitzin la seva situació tributària, declarant aquells béns o drets ocults a la
Hisenda Pública”. L'operatiu d'aquest pla consisteix que aquelles persones
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que hagin estat evadint impostos tinguin un termini temporal (fins a novembre
de 2012) que els permeti presentar una declaració tributària especial en la
qual se'ls gravi a un tipus impositiu del 10%.
Atès que aquest pla és enganyós, injust, inútil, inconstitucional i, a més,
incrementarà el frau.
Atès que és enganyós, ja que negar que aquest pla sigui una amnistia fiscal,
és jugar amb les paraules creient que podran enganyar algú, i prescindint del
que està establert en la literatura de la Hisenda Pública. En efecte, hi ha
consens entre els economistes que la definició d’ amnistia fiscal és la següent:
“una mesura o conjunt de mesures amb la finalitat de condonar penes o
sancions de caràcter civil i criminal als contribuents, que admetin
voluntàriament no haver pagat el deute impositiu corresponent a impostos de
períodes precedents -o haver-lo fet parcialment -, i que ara declaren
completament”... i això és el que es fa.
Atès que és injust, per que els defraudadors i els que evadeixen capitals seran
els grans beneficiats, mentre es castiga un altre cop a les classes més
populars incrementant la pressió fiscal, pujant serveis com la llum, el gas,
retallant despesa social, o rebaixant considerablement les partides per a les
polítiques actives d’ocupació. A més, aquesta amnistia significa un greuge
comparatiu enfront de qui paguen els seus impostos.
Atès que és inútil, ja que com avala l’experiència, no servirà per que aflorin
tants capitals no declarats com s’espera. A més els defraudadors no es
creuran que aquesta sigui la seva última oportunitat de treure a flotació els
seus actius ocults sota amenaça d’un pla de lluita contra el frau, perquè
aquesta és la quarta amnistia fiscal de la democràcia i, per tant, ningú veurà
aquesta oportunitat com irrepetible. Per una altra part, els vaivens de
l'Executiu, i la seva aposta final pel perdó al diner negre no crearà "confiança"
en l'exterior cap a Espanya
Atès que és inconstitucional, perquè vulnera l'esperit i la lletra de l'article 31 de
la Constitució espanyola en el que té a veure amb la progressivitat del
pagament dels impostos. És inconstitucional perquè la Constitució prohibeix
l'amnistia i, per molt que es vulgui emmascarar, el decret llei l'estableix: A
partir de determinada quantitat, el frau constitueix un delicte fiscal i el que fa el
decret llei és eximir de responsabilitat penal als qui, al sotmetre's a la
regularització fiscal, posen al descobert la comissió d'un delicte o delictes
contra la Hisenda pública.
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Atès que incrementarà el frau, ja que és un efecte crida a la insubmissió fiscal,
a no pagar, als que sí paguen tots els impostos amb regularitat, i ara veuen
com un cop més els prenen el pel.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Reclamar al Govern de l’Estat la retirada de l’amnistia fiscal
proposada amb els Pressupostos Generals de l’Estat per 2012 per la seva
ineficàcia i la profunda injustícia respecte a la gran majoria de ciutadans que
compleixen honestament amb les seves obligacions tributàries.
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a incrementar els recursos i la plantilla de
l'Agència Tributària i reformar la seva metodologia, organització i distribució
del treball.
TERCER.- Donar trasllat dels acords al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, i als grups parlamentaris del Congrés del Diputats.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Plataforma per
Catalunya, números 29, 30 i 31, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, per a la presentació, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, gràcies. Seré breu en les presentacions, perquè em sembla que les
mocions estan bastant clares. Bé, començarem per la de reducció de cotxes
patrulla dels mossos d’esquadra, per part del departament d’Interior, bé, aquí
considerem que és un altre exemple de les coses que no s’han de retallar,
lamentablement, i que la Generalitat ha retallat. Si no podem permetre que
retallin ni en sanitat, ni en educació, tampoc podem permetre que ho facin en
un altre pilar de la nostra societat, com és la seguretat. Per nosaltres,
òbviament, sense seguretat, no existiria la llibertat, i per això, considerem que
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hem de dotar la nostra policia de tots els mitjans necessaris, per lluitar contra
la delinqüència.
Bé, com ha reconegut el Conseller d’Interior, Felip Puig, ha hagut una rebaixa
de més del 20% de cotxes del 2011, i el que em sorprèn realment és que
aquest efecte és bastant desigual depenent de les zones, la zona que ens
afecta a nosaltres, que és la metro-sud, és la més castigada per aquesta
retallada i, en canvi, curiosament, contrasta aquesta reducció amb la de
Barcelona, governada pel mateix color polític que la Generalitat, on la reducció
de vehicles és d’un 6%.
Òbviament, l’alerta dels sindicats dels mossos d’esquadra, sobre aquesta
situació una mica precària, que viuen algunes comissaries, per la manca de
vehicles, queda reflexada en les paraules del portaveu del sindicat, que va dir
que, al juny passat, s’han graduat més de 700 mossos i no s’ha comprat un
sol cotxe, i aquest juny ho faran 600 més i hi hauran 500 cotxes menys, cóm
patrullarem, es pregunta.
Per això nosaltres proposem que l'Ajuntament rebutgi les retallades de la
Conselleria d’Interior de la Generalitat, entorn a la reducció de vehicles dels
Mossos d’Esquadra.
El tema de les retallades, bé, és una moció que es bastant similar a tot el que
hem parlat abans, amb la qual cosa crec que el discurs nostre ha quedat
bastant clar, el que demana està molt clar, parlem també de la reducció d’un
7% del Ministeri de Sanitat, de les reduccions en educació, i el que volem és
que aquest Ajuntament mostri el suport al sistema sanitari i d’educació públics,
enfront de les retallades, i que es posi fre a la reducció de recursos destinats a
l’ensenyament i al sistema de salut pública. Com crec que la posició de
Plataforma per Catalunya sempre ha estat molt clara en aquest tema, no ens
hem d’allargar.
I, de l’última, volíem, òbviament, perquè és un tema de rabiosa actualitat,
parlar en una moció del tema de les bandes llatines. Un poco a raíz de los
últimos acontecimientos sucedidos en Hospitalet, sobretodo el asesinato de
un joven en el parc de la Granota, lugar habitual de reunión de miembros de
bandas, pues bien, hemos traído esta moción. Asesinato que, además, tiene
como agravante que no ha sido en el transcurso de una pelea, sino que ha
sido un asesinato a sangre fría, como rito de iniciación para entrar en una
banda. Además, es muy preocupante la edad tanto de la víctima, como del
propio asesino, que cuentan sólo con 15 o 16 años.
Pero este no es el único incidente de los últimos días, podemos hablar de la
pelea del 28 de marzo, donde acabó un chico en coma, podemos hablar,
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como se ha hablado antes, de la batalla campal en Can Femades, una pelea
que nos han comunicado hace poco, que paso ayer noche en Barcelona, en la
zona limítrofe con Hospitalet, en la que se vieron implicados miembros de
bandas de Hospitalet. Y, aparte de todo esto, pues hablando con agentes de
guardia urbana, nos comentan que los problemas con miembros de bandas,
son bastante más habituales de los que salen en prensa. Prensa que,
además, se está haciendo eco últimamente, de la gravedad de los problemas
que generan estas bandas en nuestra ciudad, con la mala imagen que esto
nos genera.
Además de preocuparnos esta situación de violencia creciente, es también
preocupante que todos los informes señalan que la evolución natural de estos
grupos, sea el tráfico de drogas, por tanto, pasar a una escala delictiva
superior y seguramente de violencia mayor. Esto es preocupante
especialmente en nuestra ciudad, debido a la gran implantación que tiene
estas bandas en Hospitalet. Por eso, reclamamos apoyar a la guardia urbana
de Hospitalet y dotarla de todos los medios materiales y humano necesarios,
para luchar contra esta lacra, ya que son nuestros agentes la primera línea de
lucha contra esta gente.
Ya hemos visto que la única solución contra estas bandas es la presión
policial, ya que medidas ridículas, como legalizarlos con esa Asociación
Unidos por el Flow, se ha demostrado que no funciona. Es como intentar
legalizar en Italia la Camorra o la Cosa Nostra, es legalizar a grupos de
delincuentes. Por eso, reclamamos formar a nuestros agentes en todo lo que
necesiten o crear unidades especiales de guardia urbana, para luchar contra
este fenómeno. Ahora esperemos que el Sr. Bonals, tenga constancia de la
existencia de estas bandas, no como hace unos meses que, en este mismo
Pleno, nos dijo que no tenía constancia de que existiesen estas bandas en
nuestra ciudad.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem al posicionament, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem en contra de
les tres mocions, com és habitual, per raons d’higiene democràtica. I, en el
cas de la primera moció, sobre les bandes, jo crec que aquí el que sempre
hem defensat en el nostre grup, i crec que hem de mantenir i fem una crida en
aquest sentit, és a no fer de qüestions tan serioses com aquestes, treure-les
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del debat polític, jo crec que el que cal és deixar treballar als cossos policials,
a la coordinació dels cossos policials, mossos d’esquadra, guàrdia urbana,
policia nacional, treballar en la línea que s’està treballant, reforçant tot el que
sigui necessari, com s’està fent per part d’aquest Ajuntament i, per tant, fer el
seguiment necessari en els òrgans on pertoca, per no incrementar l’alarmisme
social i agreujar, encara més, la situació. I, per tant, hi ha una Junta Local de
Seguretat, que és on pertoca fer un seguiment més tranquil, més seré, i no fer
debat polític d’una qüestió que el que cal és abocar tots els recursos, treballar
en silenci i amb responsabilitat, per afrontar i eradicar, evidentment, el que és
un problema, però que en el cas del que estem parlant, és un fet aïllat i, per
tant, no donar-li més ressò del que ja té i, sobretot pel que és la família més
directe d’aquest noi, d’aquest xaval que va morir i, per tant, el nostre condol i
el nostre compromís per treballar, per eradicar, evidentment, aquest problema.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup de Convergència i Unió no votarà la moció
relativa a la seguretat ciutadana, entenem que aquesta és una tasca que
s’està duent a terme, que aquestes planificacions que vostès demanen,
entenem que es fan i que tot el que s’hagi de fer en aquest respecte es fa, i
és, a més a més, un element que lògicament no s’ha de publicitar, perquè si
no la policia ens serviria de ben poc.
Respecte al tema sanitari i educació, per part del govern central, nosaltres ens
abstindrem, no perquè estiguem d’acord amb les mesures, ja ho hem anunciat
abans, però ens abstindrem.
I respecte a la reducció del cotxes patrulla dels mossos d’esquadra, per part
del departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, comentar un parell
de coses. És cert que aquí s’ha dit que hi hauria una reducció, una reducció
en la qual, doncs també s’ha anunciat per part del Conseller o del Director
General, més ben dit, que això voldrà dir que els cotxes que hi ha, doncs
circularan més estones, o sigui, el període de la seva circulació serà més
elevada i no d’unes hores més reduïdes, i per tant, en aquest sentit, se suplirà
una cosa per l’altra, i que els ratis que hi ha, el que vostè està plantejant, no
és què és el que baixen cadascuna de les ciutats, sinó el ratis que queden
finalment, de cotxes a cadascuna de les zones. I, a partir d’aquí, doncs em
sembla que plantejar que es fa en funció del color polític, és tant com no
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entendre que qualsevol govern seriós ha d’actuar en temes de seguretat, amb
una correcció exquisida i, per tant, donant resposta a les necessitats existents
i no en funció del color polític, segurament, això és el que farien d’altres.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, el posicionament del Partit Popular, ha quedat clar el posicionament?

SRA. BORRÀS
En contra.

SRA. ALCALDESSA
Ara sí, en contra. Bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, votamos a favor de la primera moción, referente a la seguridad ciudadana,
a pesar de que solamente también dirán ustedes muchas mentiras, no lo digo
por mí. Respecto a la segunda moción, de las retalladas, votamos en contra y
de la tercera, de la reducción de coches patrulla de mozos de escuadra,
evidentemente, votamos en contra, lo que hace falta es tener más policía y
que esté donde tiene que estar, que es en la calle.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver, perdó, Sr. Bonals.

SR. BONALS
Començaré per l’última, que és el tema relacionat amb els cotxes patrulla. Bé,
hi ha hagut una modificació, m’ho ha dit el portaveu socialista, en un dels
punts, per tant, nosaltres li votarem a favor. Ara, dit això, també volem dir el
següent, és ben cert que hi ha hagut una reducció dels vehicles dels mossos
d’esquadra, això evidentment s’està manifestant en dificultats de gestió del
parc mòbil dels propis mossos d’esquadra, però també, amb bona justícia,
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encara que, evidentment, es vota que sí a aquesta moció, també hem de
reconèixer que, al menys a la nostra ciutat de l'Hospitalet, fins aquest moment,
això no ha afectat al nombre de patrulles en circulació al carrer. És ben cert
que si no es produeix una renovació del parc mòbil, arribarà un moment que,
per les pròpies avaries o mortaldat del propi parc mòbil, això arribaria a crear
greus dificultats per poder mantenir els patrullatges ordinaris a la nostra ciutat.
És per aquesta raó que votarem que sí.
Respecte a l’altra moció, a la que fa referència, i en tot cas, com a raó del
lamentable fet que es va produir a la plaça de la Granota, on un jove
d’aquesta ciutat, un jove de 15 anys, va morir d’una manera violenta. Bé, s’ha
parlat i es ve parlant molt des del punt de vista també mediàtic, del tema del
que són bandes llatines, hem de dir que no són informacions pròpies, és una
informació general, que val la pena que, aprofitant que estem en el Ple, doncs
es pugui tenir aquesta constància.
Actualment existeixen a Catalunya unes deu bandes, que engloben uns 4.000
joves, això no són dades que estigui donant la ciutat de l'Hospitalet, sinó que
són dates oficials per part dels mossos d’esquadra. D’aquestes, és una
obvietat que estan conformades bàsicament per llatins, encara que hi ha
magrebins i també hi ha un percentatge d’espanyols. Els darrers fets produïts
a la ciutat de l'Hospitalet, però també a Barcelona, a Rubí, a Sabadell, a Santa
Coloma, a Cornellà, a Sant Boi, a diversos barris de Barcelona, com Les
Corts, Sants, Marina, Poble Sec, vénen a corroborar que estem davant d’un
fenomen bàsicament de caràcter metropolità.
Actualment el seguiment d’aquests grups, correspon a la divisió d’investigació
criminal. Concretament, des de fa poc, funciona una nova unitat dels mossos
d’esquadra, formada per sis agents, un caporal i un sergent, que es dedica a
fer un seguiment i un procés d’investigació d’aquest fenomen, que és un
fenomen que no és d’àmbit estrictament local, és un àmbit metropolità.
Segons el Pla de Seguretat, aprovat recentment pel govern de la Generalitat,
s’ha detectat, ho diu el Pla de Seguretat, una davallada en l’edat d’aquests
nous integrants, així com una diversificació dels seus orígens, respecte al que
podien ser els grups inicials. De totes les informacions que es vénen donant
des de l’àmbit policial, s’està parlant d’un fenomen que està afectant
bàsicament a tot el que és la regió metropolitana.
També val a dir que, en aquests propis documents del Pla de Seguretat de
Catalunya, es fa referència no tant a bandes llatines, sinó a nous grups de
joves organitzats violents, que és la terminologia policial que s’està utilitzant,
des del punt de vista tècnic, perquè és el que és més apropiat, perquè parlar
de bandes llatines, evidentment, tindrà un gran ressò mediàtic, però
automàticament la gent està relacionant allò amb els telediaris, quan veu
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parlar de Centreamèrica, i afortunadament aquest no és el cas que ens ocupa
en aquest debat.
Hem de dir que, a partir d’aquesta data i amb la pròpia presentació del Pla de
Seguretat, el que s’ha anat creant és una nova unitat dedicada, precisament, a
això, tal i com ja he dit, amb aquest nombre d’agents. És del tot evident que,
davant d’aquesta problemàtica, els mossos d’esquadra hauran d’incrementar
les seves plantilles, dirigides específicament a combatre un fenomen que no té
fronteres locals i que no té ni fronteres en la xarxa, perquè una gran part
d’aquesta autoorganització d’aquests grups, vénen també a través de les
pròpies xarxes socials.
És evident que, tal i com diuen i asseguren els propis responsables dels
mossos d’esquadra, que estem darrera d’uns episodis que han tingut uns
punts de violència, però que són puntuals i aïllats, però que s’ha de reconèixer
que aquests pandillers, si no ho afrontem d’una manera col·lectiva, d’una
manera ferma, dintre de tot l’àmbit territorial on hem d’actuar, evidentment
avui els problemes poden ser governables, en el futur podrien sortir-se,
diguéssim, de control.
Bé, tot això i tenint en compte que no estem parlant que és un tema de
seguretat pública, no estem parlant específicament d’un tema de la guàrdia
urbana, és del tot conegut que la guàrdia urbana no és indiferent amb aquesta
problemàtica i, per tant, ve actuant d’una manera ferma, intentant amb la
limitació dels seus propis recursos, de veure d’afrontar aquestes
problemàtiques noves que s’estan produint a la ciutat.
M’agradaria destacar totes les actuacions que es fan des de la guàrdia
urbana, en quant a la prevenció i en quant a l’ocupació de l’espai públic, per
tant, per les forces i els recursos policials, es realitzen accions preventives
d’identificació i registres, davant qualsevol grup de joves que puguin ser
sospitosos de pertànyer a alguns d’aquests grups violents, hi ha un increment
dels patrullatges en els barris, especialment en la nostra ciutat, en torns de
tarda, nit i caps de setmana. I quan arriba l’estiu, i ara properament, a partir
del mes que ve, comença la campanya estiu a la ciutat, on hi ha un amplia
presència policial en els espais públics per, evidentment, millorar la nostra
capacitat de convivència.
Però també, i és molt importat, és a dir, estem parlant de joves de 12, 13, 14,
15 anys, si només plantegem la problemàtica d’uns joves, des del punt de
vista policial, és de tot punt que ens equivocarem, com a societat haurem
fracassat. I per tant, també s’ha de treballar des de l’àmbit de la prevenció i,
en concret, des de la Guàrdia Urbana es treballa en aquest aspecte, amb el
que són els agent tutors. Tots els instituts de la nostra ciutat tenen un agent de
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la guàrdia urbana destinat, per intercanvi d’informació i relació, tant amb els
directors de les escoles, amb els caps d’estudi, com amb les AMPAS, amb
algunes d’elles, per intercanvi d’informació i, per tant, poder fer prevenció.
Evidentment, dintre d’aquesta prevenció, m’agradaria destacar que s’han
portat a través, precisament, d’aquest intercanvi de fluxos d’informació entre
els agents tutors i els propis instituts, processos de mediació entre joves, a
través dels nostre servei. En concret, hem tingut, durant l’any 2011,
derivacions dels propis instituts que ens han demanat que els nostres
mediadors intervinguin, s’han intervingut en 20 conflictes entre joves, dels
propis mossos d’esquadra que han desviats els nostres serveis de mediació,
10 conflictes, 10 processos de conflicte entre joves, que s’ha vingut treballant
amb joves amb procés de mediació, en 72 hem estat treballant l’any passat i
que també es va intervenir en total de 195 conflictes. Això va significar que
1192 joves de la nostra ciutat, van entrar voluntàriament en un procés, amb
permís dels pares, perquè recordem que estem treballant amb menors, en uns
processos de mediació de conflictes.
És evident que tots aquests recursos que es destinen, tenen també una
finalitat, per una banda la prevenció i per un altra, evidentment, la repressió
quan es produeix aquest fet, amb una major presencia policial en els espais
públics. S’ha dit el nom del jove mort, el Dani, el Dani és una víctima, però
permeteu-me que també us digui que també és una víctima d’altre jove,
perquè si no som capaços de veure en joves de 13, 14 i 15 anys, que tots són
unes víctimes i que hem d’establir mecanismes, perquè es puguin integrar a la
nostra societat i adquirir els nostres valors com a societat, evidentment, amb
les vies policials no n’hi ha prou, ha d’haver acció policial, ha d’haver
presència policial, ha d’haver investigació policial, però també ha d’haver
mediació, ha d’haver educació, ha d’haver ensenyament, perquè, en definitiva,
el repte com a societat, no és posar a tots a la presó, sinó integrar-los tots a la
nostra societat, i això amb tota la modèstia que cal, però també amb tot
l’esforç.
He de dir, mira, jo estava present en aquesta plaça, i vaig ser el que vaig
anant trucant a alguns dels regidors que vaig poder localitzar, no em sento
responsable d’aquesta mort, però també els hi dic, no em sento gens
indiferent i els hi puc assegurar que ningú dels membres de la guàrdia urbana
se sent indiferent amb aquesta problemàtica. Treballarem, des d’aquí, oferint
tota la cooperació als instituts, a les escoles de la nostra ciutat, estem disposat
a ajudar, si ells també ens ajuden, donant la informació necessària per poder
intervenir en processos de mediació. I, des d’aquí, també oferim la nostra
cooperació lleial, total i absoluta als mossos d’esquadra, per treballar amb ells
conjuntament, per mirar d’eradicar aquesta problemàtica.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, s’ha acabat els temps, em sembla que faltava el posicionament d’una,
simplement pel posicionament.

SR. BELVER
A favor.

SRA. ALCALDESSA
De la número 30 a favor, la 29 en contra, d’acord? Sr. Ordóñez.

SR. ORDOÑEZ
Sí, muy rápidamente. Obviamente, como dice usted Sr. Bonals, hay más de
unos cuatro mil pandilleros y esos, obviamente, no salen de la noche a la
mañana, eso quiere decir que algo se ha hecho mal, eso está muy claro.
Obviamente no desde Hospitalet en concreto, pero sí en general algo se ha
hecho mal. Obviamente, las medidas que se toman, estas sociales que tanto
nos dicen, pues bueno, está claro que no funcionan. Esta legalización que
hicieron de Unidos por El Flow y cosas así, que era como se llamaba la
asociación, para que ustedes lo sepan, pues bueno, está claro que no
funcionó y que fue una pantomima y ya está. Obviamente, bueno, ya se ha
visto que no funciona y en la ciudad de L’Hospitalet está claro que no.
Igualmente, respetando todo su discurso, el cual me ha parecido muy
correcto, sigo sin entender que no apoyen una moción que, en el fondo, es de
apoyo a la guardia urbana, para dotarla de medios materiales y humanos, o
sea, no tiene nada ver eso, con lo otro.
Pero bueno, también nos sorprende el voto en contra de Convergència i Unió,
o sea, ustedes piden seguridad en Femadas, pero cuando pedimos apoyar a
la urbana para que nos dé seguridad, entonces no. Bueno, entonces qué
quieren poner en Femadas.
Y, Sr. del Río, los coches de policía son necesarios, claro que es necesaria la
policía en la calle, pero, hoy en día, el parque automovilístico no se ha visto
reducido, pero al nivel que vamos se reducirá, lo que no van es a patrullar en
bici.
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Y luego, por último, decirle a los señores de Iniciativa, bien, eso de la higiene
democrática, ustedes el concepto de democracia no la entienden, porque el
concepto de democracia es según lo que vota la gente y aquí está claro que
ustedes, por mucho que diga que no, democracia es lo que sólo dice usted
¿no? La gente ha votado igual a mi partido que al suyo, o sea, que higiene
democrática es la misma. Si para ustedes higiene democrática es votar en
contra de todo lo de Plataforma, yo creo que es sólo la suya, la de ustedes
dos, porque en el resto de municipios, sus compañeros no hacen eso, votan
según el tipo ideológico, entonces, a lo mejor es que ustedes son sectarios
más bien. Y bien, si para ustedes higiene democrática es votar en contra de
un partido que representa una parte del pueblo, pues haya ellos, ustedes con
sus consecuencias, porque denotan lo que son. A usted, a lo mejor, le parece
mejor apoyar BILDU, como hacen sus concejales en el País Vasco, que no
apoyar lo que decide la gente de l’Hospitalet. Pero bueno, y tampoco les
aceptamos que nos digan de lo que podemos hablar o de lo que no podemos
hablar, o sea, si hay recortes se puede hablar en contra de los recortes y si
hay un problema de bandas, no se puede hablar, qué es hacer alarmismo y
qué no es hacer alarmismo. Es un tema de actualidad, por tanto, nosotros, por
supuesto, que vamos a hablar de él, y de ustedes menos que de nadie, vamos
a aceptar de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón, ja per anar finalitzant, si us plau.

SR. SALMERÓN
Sí, la cuestión es por la alusión muy directa. Nosotros ya lo dijimos en el
primer Pleno de constitución y, por tanto, ustedes lo hacen muy bien, se
camuflan muy bien, pero nosotros, cuando hablamos de higiene democrática,
es porque ustedes, permanentemente, su objetivo político, según nuestra
opinión política, su objetivo político precisamente es atentar contra el sistema
democrático que tanto nos ha costado construir. Y, por tanto, no le pensamos
hacer el juego a alguien que se disfraza cada día de demócratas, para
reventar las instituciones desde dentro, es nuestra opinión política.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé…
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SR. ORDÓÑEZ
Bien, su…

SRA. ALCALDESSA
Un moment, un moment, todavía no le he dado la palabra y se la voy a dar al
Sr. Bonals.

SR. BONALS
Simplement, perquè el Sr. Ordóñez no entén el per què voto en contra, bé, si
després de totes les meves argumentacions, no ho entén, doncs realment la
cosa se’ns complica. De totes maneres, li diré una cosa, miri, està molt bé
venir aquí al Ple i anar afalagant, que la guàrdia urbana faci això i que es dotin
més recursos i que es dotin més vehicles i tot el que faci falta, es pot afalagar,
però mira, en les lleis relacionades amb la seguretat, els cossos tenen unes
competències molt clares, molt estrictes, i la guàrdia urbana en té unes molt
clares i molt estrictes, i ja li dic, malgrat això, evidentment, cooperem,
treballem en temes que no són específicament, però, evidentment, nosaltres
sempre, des de la bona voluntat i des de l’esperit de cooperació entre el
cossos policials, sempre hem cooperat, cooperem i la nostra voluntat és
continuar cooperant. Però, evidentment, el cos que té la responsabilitat sobre
la seguretat pública a Catalunya, són els mossos d’esquadra, nosaltres, des
de la lleialtat institucional, oferim tota la cooperació, però, escolta, que
cadascú faci el que és seu, perquè si no, al final, tots acabarem fent de tot, i
algun dia vindrà una moció aquí i diran que la guàrdia urbana, doncs que
també s’encarregui del narcotràfic. Vull dir, a cada cosa el que és seu, i
nosaltres cooperarem des de la lleialtat més absoluta, amb qui té les
competències sobre la seguretat pública de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sí, ara sí, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, para acabar. Bien, las competencias sobre seguridad ciudadana también
son de guardia urbana, entonces, nosotros, lo que pedíamos era un poco más
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de apoyo, de implicación, con nuestra moción. Simplemente usted no lo ve
así, nosotros sí, y ya ha quedado claro.
Luego, obviamente, al Sr. Salmerón decirle que, bueno, usted dice que la
gente se disfraza de…, o sea, usted debe ser un visionario y sabe de lo que
se disfraza la gente o no, pues se disfrace de lo que se disfrace, y sea de lo
que sea, el concepto de la democracia es respetar lo que opina la gente.
Obviamente, usted a mí no me respetará, pues en ese caso lo mismo que yo
a usted, no pasa nada, pero sí respete a los casi 7.000 ciudadanos de
Hospitalet que han elegido a Plataforma per Catalunya como su opción, y no
lo está haciendo.

Essent les 21.40 hores abandona la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partido Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat l’Ordre del Dia, hi havia dues mocions, un momento, un
momento, tranquilos, ya sé que habéis estado esperando, pero hay dos
mociones de urgencia, que creo que al final están presentadas por todos los
grupos políticos, no, Sra. Secretària, dé lectura, me parece que estaban el
Partido Socialista e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, sí.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 29, 30 i 31;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 29.- RELATIVA A LA SEGURIDAD CIUDADANA. 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; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i
amb 7 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas i Bas; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 30.- CONTRA LES FUTURES RETALLADES EN SANITAT I
EDUCACIÓ PER PART DEL GOVERN CENTRAL.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa 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 de PxC,
Srs. Ordoñez i Sánchez; amb 7 vots en contra dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas i Bas; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 3 vots d’abstenció 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:

MOCIÓ CONTRA LES FUTURES RETALLADES EN SANITAT I EDUCACIÓ
PER PART DEL GOVERN CENTRAL.
Atès que el Govern de l’Estat Espanyol va anunciar el passat 9 d’abril de 2012
retallades xifrades en 7.000 i 3.000 milions d’euros en matèria de sanitat i
educació respectivament addicionals a la retallada inclosa en els
Pressupostos Generals de l’Estat.
Atès que els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per a 2012 preveuen
reduir un 6,8% la dotació del Ministeri de Sanitat i un 22% la del Ministeri
d’Educació.
Atès que el sistema sanitari català travessa un moment crític després que la
Generalitat retallés prop de 600 milions d’euros al llarg del passat any 2011
mitjançant el tancament de plantes i torns de servei.
Atès que aquest paquet de retallades en Sanitat impulsat per la ministra Ana
Mato permetrà a les administracions sanitàries incloure criteris d’eficiència en
la prestació farmacèutica i criteris de “cost i benefici” en el procés
d’incorporació de nous medicaments amb la consegüent mercantilització d’un
servei bàsic com és la sanitat.
Atès que el Ministeri de Sanitat ha reconegut que el Govern espanyol està
estudiant la introducció del copagament farmacèutic a partir d’aquest mateix
any.
Atès que el copagament de la manutenció lligada a processos de curta
estància penalitza a la població amb un nivell baix-mitjà, precisament la que
presenta pitjors nivells de salut.
Atès que la reducció pressupostària en matèria educativa impulsada pel
ministre d’Educació José Ignacio Wert contempla augmentar la ràtio i les
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hores lectives dels professors amb el consegüent deteriorament de la qualitat
de l’ensenyament.
Atès que aquestes retallades reduiran les beques de menjador i el transport
escolar, l’ajuda a l’escolarització de 0 a 3 anys, i faran pujar les tases de les
matriculacions i reduiran l’oferta de titulacions en l’ensenyament superior.
Atès que la sanitat i l’educació constitueixen dos eixos bàsics del nostre Estat
del benestar d’accés públic i gratuït que formen part ja de la nostra pròpia
identitat social.
Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC sol·licita al ple l’adopció
dels següents acords:
Primer. – Mostrar el suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat als
sistemes sanitaris i d’educació públics front a les retallades impulsades pel
govern del Partit Popular.
Segon. – Instar al Ministeri d’Educació i al Ministeri de Sanitat a que posin fre
a la reducció de recursos econòmics destinats a l’ensenyament i el sistema de
salut públics.
Tercer. – Donar trasllat d’aquest acord als centres educatius i sanitaris de la
ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.

MOCIÓ 31.- CONTRA LA REDUCCIÓ DE COTXES PATRULLA DELS
MOSSOS D'ESQUADRA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa 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 de PxC,
Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 10 vots en contra dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas i Bas; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

MOCIÓ CONTRA LA REDUCCIÓ DE COTXES PATRULLA DELS MOSSOS
D’ESQUADRA PER PART DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
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Atès que la política de retallades aplicada pel Departament d’Interior s’està
deixant notar en la reducció dels recursos dels que disposen els Mossos
d’Esquadra per fer la seva feina amb qualitat i capacitat de resposta.
Atès que el Conseller d’Interior Felip Puig ha reconegut en seu parlamentària
la reducció de 446 cotxes (una rebaixa del 20,25% del total) durant aquest
any, passant de 2.202 cotxes al 2011 als 1.756 cotxes a l’actualitat.
Atès l’efecte desigual d’aquestes retallades a les diferents zones, en concret a
la Metrosud (Metropolitana sud), la més castigada per aquesta retallada i que
engloba zones d’alta densitat de població, com la nostra ciutat, que ha vist
reduït els seus vehicles en un 36% dons ha perdut 154 cotxes dels 428 dels
que disposava.
Atès que aquesta reducció contrasta amb la de Barcelona governada pel
mateix color polític que la Generalitat de Catalunya on la reducció de vehicles
és d’un 6,7%.
Atesa l’alerta per part dels sindicats dels Mossos d’Esquadra sobra la precària
situació que viuen moltes comissaries per la manca de vehicles i que en
paraules de portaveu Antoni Castejón del sindicat SME “el juny passat es van
graduat 700 mossos més i no s’ha comprat un sol cotxe, aquest juny ho faran
600 més i hauran 500 cotxes menys, com patrullarem?”
És per tots aquests motius que el Grup Polític de Plataforma per Catalunya
sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Rebutjar les retallades de la Conselleria d’Interior de la Generalitat de
Catalunya entorn a la reducció de vehicles dels Mossos d’Esquadra.
Segon.- Denunciar que aquesta reducció afectarà a la qualitat del servei i a la
capacitat de resposta.
Tercer.- Sol·licitar a la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya
frenar la política de retallades en torn a la seguretat pública per tal de garantir
un bon funcionament dels serveis.
Quart.- Traslladar aquests acords als grups municipals d’aquest consistori, al
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, als sindicats dels
Mossos d’Esquadra; SME-CCOO, SAP-UGT, Sindicats de Policies de
Catalunya i Col·lectiu Autònom de Treballadors de Mossos d’Esquadra.
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PUNT 31 BIS.- MOCIONS D’URGÈNCIA DELS GRUPS POLÍTICS

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

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, primer hem de votar la urgència, votem tots a favor, d’acord, i ara fem
la presentació i el posicionament. Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Anirem ràpids, perquè és una moció que ja ha vingut,
el tema, com a mínim, ha vingut diverses vegades al Ple. En tot cas, posar
l’accent en la novetat, la novetat és que portem una moció en aquest Ple, per
donar suport o adherir-nos, a una resolució acordada tant per l’Associació
Catalana de Municipis, com per la Federació de Municipis, per tant, aquesta
és la novetat.
Tots els ajuntaments de Catalunya, de tots els colors polítics, doncs donen
suport a aquesta resolució, per tant, tots els ajuntaments integrats per
Convergència i Unió, Partit Socialista, Partit Popular, Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa i Esquerra Republicana, que formen part
de la Federació i de l’Associació, estan d’acord en reclamar, en demanar al
govern de la Generalitat, els recursos necessaris, suficients i i correctes, per
mantenir les actuals escoles bressol municipals, instar el Govern de la
Generalitat a què doti fins a 1.600 €, la dotació d’aquest curs 2011-12, que la
bestreta no es quedi en la quantitat final de 1.300, sinó que sigui 1.600 la
dotació econòmica i que als cursos següents es mantinguin aquests 1.600
euros.
També, en aquest sentit, les dues Federacions de Municipis, volen traslladar
al govern de la Generalitat la voluntat de fer sostenible aquests serveis
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educatius. I també, doncs a trobar les mesures necessàries que permetin la
sostenibilitat i l’optimització del model d’escoles bressol. I, finalment també,
tots els ajuntaments de Catalunya, associats a aquestes entitats
municipalistes, reclamen al Govern de l’Estat, la dotació dels fons necessaris
destinats a la sostenibilitat dels serveis de la primera infància.
Per tant, insisteixo en la novetat, que és que la unió de les dues entitats
municipalistes, reclamant al departament d’Ensenyament que faci aquest
esforç, necessari per mantenir aquest servei tan important, per a la nostra
ciutat i per a totes les ciutats de Catalunya, com són les escoles bressol
municipals. Gràcies.

Essent les 21.45 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la
Sra. Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde. Així mateix també
abandona la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor del grup polític
municipal del Partit Popular.

SRA. PEREA
Per a la segona moció, per a la seva exposició, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Perea, també molt ràpidament. És de les mateixes
característiques que aquesta que presentava el Sr. Esteve, és una moció per
donar suport a una resolució, que s’ha aprovat per unanimitat, de la Federació
de Municipis de Catalunya, i que fa referència a la sol·licitud al govern central
de la modificació, en el projecte de Llei de pressupostos, a tot allò que fa
referència a les partides destinades a tot el que signifiquen les polítiques
actives per a l’ocupació.
Pensem que amb una reducció, per aquestes polítiques, del 97%, en un
moment en el qual l’atur ja sabem quin és, és francament molt complicat que
puguem tirar endavant els projectes. I només per donar algunes xifres,
pensem que a la nostra ciutat, només a la nostra ciutat, a l’any 2011, les
persones que van ser ateses pel SIOL, pel Servei d’Informació i Orientació
Laboral, van ser 7.845, les persones amb processos d’orientació i formació
per l’ocupació, 3.630, i l’assessorament a emprenedors, 1.289. L’any passat,
l’any 2011, es van destinar a la nostra ciutat prop de 6 milions d’euros a
aquestes polítiques actives d’ocupació, la proposta que tenim ara sobre la
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taula és passar a zero. Creiem que hem de fer, com en alguna altra qüestió
hem comentat, hem de fer tot el possible, perquè això no sigui així.
I el que ha succeït, és que això que no afecta només, evidentment, a la ciutat
de l'Hospitalet, a la Federació de Municipis de Catalunya, per unanimitat del
seu comitè executiu, s’ha fet aquesta resolució, on el que es fa és demanar a
tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats, que defensin el
manteniment, només, però sí el manteniment, de les assignacions
pressupostàries per a Catalunya, en matèria de polítiques actives, respecte de
l’any 2011, que com a mínim es faci aquest manteniment.

SRA. PEREA
Molt bé, doncs pel posicionament, Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
A favor de totes dues mocions.

SRA PEREA
Sr. Salmerón, pel que fa a la moció feta..., són conjuntes, d’acord. Doncs, Sra.
Borràs, el posicionament per a les dues mocions.

SRA. BORRÀS
Gràcies. Votarem favorablement les dues mocions i ens abstindrem, però, en
un punt concret de la moció que fa referència a les escoles bressol, en el que
és la quantitat exacta que es fixa pel curs 2011-2012. Em sembla que, per
responsabilitat i pel que hi ha, és molt bonic vota allò que ve de gust, però les
realitats són com són.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies. Sr. del Río, pel seu posicionament.
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SR. DEL RÍO
Sí, votem a favor de la moció del manteniment de les llars d’infants municipals
i de la segona moció votem en contra.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies. I ara, si els hi sembla, passem a precs i preguntes,
disculpi Sr. Esteve, té la paraula.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa accidental. En tot cas, comentar-li a la Sra. Borràs
que s’ha abstingut al que és fonamental de la moció, s’ha abstingut en la xifra
clau dels 1.600, cosa que tots els seus alcaldes, representats a la Federació
de Municipis i Associació de Municipis, doncs recolzen, per tant, no entenem
aquesta abstenció en el punt fonamental de la dotació econòmica que, torno a
recordar, és una resolució en col·laboració tant de la Federació de Municipis,
com de l’Associació de Municipis.

Essent les 21.50 hores entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

A
LA
RESOLUCIÓ
SOBRE
EL
MOCIÓ 31 BIS1.- D’ADHESIÓ
MANTENIMENT DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS, DE LA
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (FMC) I L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM).
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva. No
obstant això, els membres del grup polític municipal de Convergència i Unió,
segons manifesta la seva portaveu, s’abstenen del contingut de l’acord 2 de la
Resolució objecte d’adhesió, que fa referència a la quantitat a aportar a les
llars d’infants municipals.

Atès que els representants de les entitats municipalistes de Catalunya, a la
Comissió Mixta amb Ensenyament, ja van expressar la seva preocupació
respecte la possibilitat que la aportació de la Generalitat de Catalunya pel curs
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2012/13, en concepte de subvenció pel manteniment de les places de llars
d’infants, sigui de 1000 euros per alumne/curs.
Atès que el passat 20 d’abril, fruit de la preocupació provocada per la rebaixa
anunciada en l’aportació a les escoles bressol municipals, que pot provocar
que el servei esdevingui insostenible per l’alt import que caldrà revertir en els
preus públics a pagar per part de les famílies o en l’aportació dels
ajuntaments, per tal de poder aconseguir l’equilibri financer dels actuals
centres, les entitats municipalistes van acordar una resolució que literalment
diu:
“ RESOLUCIÓ
Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir el manteniment
de les llars d’infants municipals
L’educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un interès
creixent que ha portat al convenciment col·lectiu que les llars d’infants, des
d’una perspectiva educativa i social, era el millor model que aquest país podia
haver adoptat. Des d’aquesta perspectiva, l’escola bressol ha estat qualificada
com a espai educatiu, ample i flexible, que permet atendre adequadament tant
els interessos dels infants com els de les famílies i de la comunitat.
Els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament de
polítiques educatives de proximitat, de manera especial, en l’àmbit dels
serveis educatius a la petita infància i a les seves famílies.
En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004,
originada arran d’una iniciativa legislativa popular, de creació de 30.000 noves
places de llars d’infants de titularitat pública, amb la intenció de fer un primer
pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real. Aquest servei
educatiu és, doncs, el producte d’un pacte legislatiu, reclamat per la societat,
amb el que es fa front a diverses necessitats prioritàries: educatives, de
conciliació laboral, d’inclusió i vertebració social, d’equilibri territorial del país...
El Departament d’Educació va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint
en compte la complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir
les fórmules de finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i
el manteniment de les places previstes a la Llei. Així, es va considerar que el
finançament local era essencial per garantir que els ajuntaments poguessin
desenvolupar eficaçment la seva gestió, i s’incrementà, a partir del curs 200506, els 1.100 € d’aleshores fins als 1.800 € anuals per contribuir a les
despeses de funcionament de les llars.
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L’any 2009 la Llei d’Educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial, tot
establint respecte els convenis amb els ens locals per a l’educació infantil, que
“restin garantides les condicions bàsiques de qualitat que garanteixin la
prestació d’aquest servei públic”, afegint que aquests convenis “han de
prendre com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de
la Generalitat”.
En l’actual conjuntura econòmica i social en la que ens trobem, i fruit també de
la reducció dels fons de l’Estat destinats a la primera infància, el Govern ha
anunciat una disminució significativa de la seva aportació amb una quantia
que dificulta la viabilitat financera de bona part de les llars d’infants municipals
del país. Tot i ser conscients de la situació econòmica i financera de la
Generalitat, creiem que cal prioritzar el manteniment de les llars d’infants
perquè els ajuntaments han de continuar disposant dels recursos que els
permetin exercir les polítiques educatives a la primera infància, amb l’objectiu
de contribuir a la millora social i al foment de la convivència.
Per això, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques
ACORDEN
1. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya els recursos necessaris,
suficients i correctes, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, per a
mantenir les actuals escoles bressol municipals creades per acord
parlamentari i, així, fer front a les necessitats educatives de les nostres ciutats
i pobles en benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania.
2. Instar el Govern de la Generalitat a què doti fins a 1.600 € la bestreta de
1.300 € anunciada per la conselleria d’Ensenyament per al curs 2011-12, i a
mantenir l’esmentat import per als cursos següents.
3. Traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat de les entitats
municipalistes de fer sostenible la provisió pública de serveis educatius
d’infància mentre s’estableixi un marc estable de col·laboració i
coresponsabilitat entre les administracions educatives.
4. Instar al Departament d’Ensenyament a trobar mesures necessàries que
permetin la sostenibilitat i l’optimització del model d’Escoles Bressol.
5. Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons necessaris destinats a la
sostenibilitat dels serveis de la primera infància.
Barcelona, 20 d’abril de 2012”
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Per tot l’anterior, els grups municipals del PSC-PM i d’ICV-EUiA, proposen al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Adherir-nos a la resolució acordada per les entitats municipalistes
de Catalunya (ACM i FMC) el passat 20 d’abril de 2012.
SEGON: Donar trasllat de l’acord a la Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), als grups
polítics representats al Parlament de Catalunya i al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i a les AMPAs de les escoles
bressols públiques municipals.

MOCIÓ 31 BIS2.- D’ADHESIÓ A LA RESOLUCIÓ DE LA FEDERACIÓ DE
MUNICIPIS DE CATALUNYA (FMC) EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES
ACTIVES D’OCUPACIÓ I FOMENT DE L’OCUPACIÓ.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, 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 dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i
amb 3 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso i Bas;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

Vist que el passat 30 de març, el ministre d'Hisenda presentà el projecte de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012.
Atès que davant la reducció del pressupost, el Comitè Executiu de l'FMC,
reunit en sessió extraordinària el passat dia 17 d'abril, va acordar una
resolució que literalment diu:
“Un pressupost digne per a polítiques d’ocupació i foment a l’ocupació
per a Catalunya
Catalunya ha acusat amb molta virulència la caiguda de l’activitat econòmica, i
com a conseqüència, durant l’any 2008-2009 es va perdre gairebé la meitat de
tota l’ocupació creada entre els anys 2000 i 2007. Actualment, a març de
2012, Catalunya té 638.247 persones aturades.
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La crisi econòmica no amaina, i totes les previsions situen que l’atur per als
propers anys continuarà en un índex alt. Per això, els alcaldes i alcaldesses
veiem amb preocupació el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al
2012 pel que fa a les retallades en generals i, en concret, a Catalunya, en
matèria de polítiques actives d’ocupació i de foment de l’ocupació.
En concret, aquestes retallades pressupostàries afecten en un 97% les
polítiques de foment de l’ocupació: plans d’ocupació, mesures de
desenvolupament local a través dels Agents d’Ocupació i Desenvolupament
Local (AODL) i mesures d’orientació laboral. També es veu afectada amb una
rebaixa del 16% la formació ocupacional dirigida als aturats i aturades.
Sens dubte, si es manté la proposta de pressupostos Generals de l’Estat
2012, aquesta afectarà de ple les actuacions i mesures que venen
desenvolupant els ajuntaments en matèria d’ocupació i, per tant, la situació de
les persones en atur s’agreujarà; sobretot d’aquelles persones que ja no
cobren prestació o subsidi. Tot això pot crear una situació que faci perillar la
cohesió social de les nostres ciutats i pobles.
Els ajuntaments sempre hem estat compromesos activament en el
desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació però, en el moment
actual, el nostre paper està sent essencial perquè l’àmbit local és el millor
espai de coneixement de les necessitats territorials en matèria d’ocupació.
Hem entès la nostra obligació d’actuar amb responsabilitat dins les nostres
possibilitats, ja que l’ocupació esdevé un paper important en la cohesió i
benestar social al nostre territori.
Per això, l'FMC acorda:
1. Demanar a tots els Grups parlamentaris del Congrés de Diputats que
defensin mantenir aquest 2012 les mateixes assignacions pressupostàries per
a Catalunya en matèria de polítiques actives d’ocupació i foment de l’ocupació
que havia el 2011.
2. Traslladar aquesta resolució al Conseller d’Empresa i Ocupació tot
demanant el suport del Govern de la Generalitat a aquesta petició.”
Vista la resolució exposada anteriorment,
Els Grups Polítics del PSC-PM i d’ICV-EUiA, proposen a l'Ajuntament en Ple,
l'adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER: L’adhesió de l’Ajuntament de L’Hospitalet a la resolució aprovada
pel Comitè Executiu de l’FMC, reunit en sessió extraordinària el passat dia 17
d'abril.
SEGON: Donar trasllat d’aquests acords als grups polítics representats al
Congrés del Diputats i al Senat, als grups polítics representats al Parlament de
Catalunya, a la Conselleria d’Empresa i Ocupació del Govern de Catalunya i al
Govern d’Espanya.

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 6392, de 14 de febrer de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 5602 i data 9 de febrer i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 de febrer de 2012, en relació a:
“Segons conversa mantinguda amb personal de la Unitat de Pressupostos i
Inversions, els pressupostos s’han elaborat amb una aplicació Informàtica
específica de la qual volem conèixer el següent:
•
•
•

Quantes persones tenen accés a aquesta aplicació?
S’ha fet des del departament d’Informàtica d’aquest ajuntament?
Com es diu aquesta aplicació?

Entenent que una de les funcions dels grups polítics de l’oposició és el control de
la despesa pressupostaria, sol•licitem tenir accés a aquest programa informàtic i
als fitxer del pressupost 2012.”
i de la qual us vaig sol·licitar prorroga.
Us informo que segons la Instrucció de comptabilitat aprovada pel Ple Municipal i
que funciona des de l’1 de gener de 1993, el seguiment de la despesa dels
pressupostos s’efectua a través de la aplicació comptable SIGPC, seguiment que
es realitza per les àrees gestores de la despesa, que son les que tenen accés.
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Segons s’estableixen en els articles 200 a 207 de la Llei d’Hisendes Locals es
rendeix comptes en el Ple Municipal de l’execució dels pressupostos i la seva
projecció de liquidació a l’acabament del primer semestre de cada exercici, com
així s’està complint.
Les instruccions es troben a la Intranet/Intervenció General /Compilació normes
comptables.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 7375, de 20 de febrer de 2012, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 7375 i data 20 de febrer de 2012, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal de 28 de febrer de 2012, en relació a
Atès que es va crear una Comissió Tècnica per la Reformulació dels Mitjans de
Comunicació.
Vist que la Directora dels Mitjans de Comunicació de L’Hospitalet va adreçar un
correu als treballadors dels mitjans de comunicació on informa de les conclusions
d’aquesta Comissió.
Vist que els grups de l’oposició encara no tenim coneixement d’aquestes
conclusions.
Atès en que aquest correu electrònic s’afirmava que el Ple de l’Ajuntament havia
aprovat el tancament de la Ràdio i la Televisió de l’Hospitalet.
Pregunta:
• Pensa l’equip de govern informar per escrit als grups polítics del consistori de
les conclusions de la Comissió Tècnica per a la Reformulació dels Mitjans de
Comunicació?
• Quan es pensen dur a terme aquestes conclusions?
• Com afecten aquestes conclusions als treballadors de Ràdio L’Hospitalet?
• En quin Ple i sota quin concepte es va votar el tancament de la Ràdio i la
Televisió de L’Hospitalet?
• Quina és la previsió/futur de Ràdio L’Hospitalet?
i de la qual us vaig sol•licitar prorroga.
Dir-vos que en aquests moments d’incertesa econòmica ens vèiem en l’obligació
de fer un model ajustat a les necessitats de la ciutat i amb un criteri de
sostenibilitat econòmica.
En quant l’equip de govern tingui les conclusions de la Comissió Tècnica amb la
proposta del nou model, seran informats els grups polítics.
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Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 7386, de 20 de febrer de 2012, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 7386 i data 20 de febrer de 2012, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal de 28 de febrer de 2012, en relació a
“ Atès que l’Ajuntament te cedits a diferents entitats de la ciutat locals de la seva
propietat.
Demanem relació dels locals de propietat i lloguer d’aquest Ajuntament i l’ús que
es fa d’ells i en quines condicions estan respecte si son cedits, donats per un
temps de concessió, o de lloguer.”
i de la qual us vaig sol•licitar prorroga.
Indicar-vos que la informació sol•licitada es troba a l’inventari de bens de la
Corporació, on poden accedir a la mateixa de la forma habitual, demanant dia i
hora al servei corresponent.
Ben atentament,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 8811, de 29 de febrer de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 8811 i data 29 de febrer de 2012, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal de 27 de març de 2012, en relació a
““...Solicitamos conocer cuántos trabajadores de este ayuntamiento han
solicitado prolongación de vida laboral durante el año 2011 y lo que llevamos del
2012. Solicitamos conocer fecha de solicitud, resolución motivada de la misma y
puesto de trabajo que ocupa cada solicitante”
i de la qual us vaig sol•licitar prorroga.
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Em plau comunicar-vos que en el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia
2 de desembre de 2011, es va aprovar el Pla de Sanejament Financer 2011-2014
d’aquest Ajuntament i per altre banda el Govern de l’Estat va aprovar el Reial
Decret 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera contemplant-ne, entre altres, les relatives en
matèria de recursos humans de les Administracions Públiques, totes elles
dirigides amb l’únic objectiu de contenció i reducció de les despeses.
Per aquest motiu i a partir de la data de la seva aprovació, aquest Ajuntament
està aplicant aquestes mesures. En concret, durant l’anualitat 2011 i abans de
l’aprovació d’aquestes mesures, 3 funcionaris de l’Ajuntament se’ls va autoritzar a
prolongar la seva vida laboral, però a partir de l’entrada en vigor de les mateixes i
fins avui 3 funcionaris d’aquest Ajuntament se’ls hi ha denegat la prolongació de
la de la seva vida laboral.
Així mateix i pel vostre coneixement en el Ple d’avui, s’aprovarà el dictamen
d’amortització de diverses places com a conseqüència de les jubilacions
produïdes, en aplicació de les mesures adoptades.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 9645, de 5 de març de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 9645 i data 5 de març de 2012, que s’havia de
contestar en el Ple Municipal de 27 de març de 2012, en relació a
““...Solicitamos conocer si se piensa requerir a la sociedad municipal La Farga
SCCPM para solucionar este problema”
i de la qual us vaig sol•licitar prorroga.
Em plau comunicar-vos que s’ha sol•licitat informació a la societat municipal La
Farga SCCPM i ens indiquen que les plaques en mal estat dels parquímetres
estan substituïdes.
Pel seu coneixement, els informem que existeix un control mensual de tots els
parquímetres de la ciutat per poder esmenar qualsevol anomalia.
Així mateix, manifestem que tota la informació necessària per a la utilització del
servei figura a la caràtula principal dels expenedors de tiquets.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 12413, de 19 de març de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
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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 vau presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 12.413 i data 19 de març de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple que s’havia de contestar en el Ple
Municipal del dia 27 de març de 2012, en relació amb la mesquita ubicada al
carrer Fortuna, i de la qual us vaig sol·licitar pròrroga, us comunico que, com
hauríeu de saber, la ubicació d’aquesta instal·lació és provisional a l’espera que
trobin una ubicació definitiva, que només serà possible un cop aprovat el Pla
d’usos municipal, ja que en aquests moments, com hauríeu de saber, existeix un
període de suspensió d’atorgament de llicències.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 12904, de 20 de març de 2012, 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:
“En resposta a la pregunta presentada en l’escrit de data 20 de març de 2012,
amb número d’entrada al Registre General 12904 en virtut d’allò que disposa
l’article 55 del reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, per a la
corresponent resposta en el passat Ple del dia 27 de març, amb sol•licitud de
prorroga demanada per la Regidoria i amb data de contestació el pròxim dia 21
de maig.
1. A l’actualitat gaudeix de la cessió d’us del Pavelló Municipal Pius X, el Club
Esportiu Alheña; el conveni es va signar el 2 de novembre de 2010.
2. El Club Esportiu Alheña, és una entitat registrada al Registre d’Entitats de la
Generalitat de Catalunya i també al Registre d’Entitats d’Interès Municipal de
l’Ajuntament de L’Hospitalet.
3. Evidentment, els infants que no són socis del club no poden fer ús de la
instal·lació pel seu compta, sense el consentiment de l’entitat responsable.
Resto a la vostre disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 12908, de 20 de març de 2012, 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:
“En resposta a la pregunta presentada en l’escrit de data 20 de març de 2012,
amb número d’entrada al Registre General 12908 en virtut d’allò que disposa
l’article 55 del reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, per a la
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corresponent resposta en el passat Ple del dia 27 de març, amb sol•licitud de
prorroga demanada per la Regidoria i amb data de contestació el pròxim dia 21
de maig .
Respecte al cost publicitari de la campanya Let’s Festival que organitza l’Empresa
Estrella Damm que, com a patrocinador de l’esdeveniment, assumeix la totalitat
del cost. Per tant, no existeix cap despesa per part d’aquesta Regidoria d’Esports
i Joventut.
Així mateix, em plau informar-vos que les banderoles publicitàries han estat
confeccionades, penjades i despenjades per l’empresa Sundisa, que directament
s’encarregarà de tramitar la corresponent factura.
Resto a la vostre disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 12570, de 19 de març de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que vàreu presentar en el Registre General d’entrada
amb numero 12570 i de data 19/03/2012, en relació a ” ... diferents preguntes
sobre el parc mòbil de la Guardia Urbana...” i de la qual us vaig sol•licitar
pròrroga.
Resposta:
. La quantitat actual de vehicles turismes logotipats, es de 40, amb data de
matriculació entre gener de 2005 i març de 2011, dels quals estan tots en perfecte
estat d’ús i amb l’assegurança i l’itv al corrent.
. La quantitat de vehicles no logotipats es de 6, matriculats entre finals de 2000 i
gener de 2007, dels quals estant tots en ús i amb l’assegurança i l’itv al corrent.
. La quantitat de furgonetes es de 11, matriculades entre gener del 1995 (una de
elles la mes antiga ) i març del 2010. Totes estan en perfecte estat d’ús i amb
l’assegurança i l’itv al corrent.
. La quantitat entre motocicletes i scooters es de 56 , matriculades respectivament
entre octubre de 1996 i el gener de 2011. Totes estan en estat d’ús i amb
l’assegurança i l’itv al corrent.
. La quantitat de bicicletes es de 12, les quals van ser donades per l’empresa
Decatlhon (del Gran Via II) al abril de 2007, l’assegurança a tercers la cobreix la

…/…

190

pòlissa general patrimonial de responsabilitat civil del nostre Ajuntament, ja que
les bicicletes no es reconeixen com vehicles i per tant no s’asseguren. Totes
estan en correcte estat d’ús.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel grup municipal del Partit Popular
en la sessió plenària de data 27 de març de 2012, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 27
de març i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple en relació
a:
“.. se presente ya el documento sobre la reformulación de los medios de
comunicación, que es lo que se acordó y está en la página 15 del dictamen.”
Us informo del següent:
En aquests moments d’incertesa econòmica ens vèiem en l’obligació de fer un
model ajustat a les necessitats de la ciutat i amb un criteri de sostenibilitat
econòmica.
En quan l’equip de govern tingui les conclusions de la Comissió Tècnica amb la
proposta del nou model, seran informats els grups polítics.
Ben atentament,”

•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel grup municipal del Partit Popular
en la sessió plenària de data 27 de març de 2012, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data
27/03/2012 amb registre d’entrada d’alcaldia 672, i segons el que disposa l’article
55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a ”... moción sobre reagrupamiento,
y cuantos informes negativos se han presentado en el Ayuntamiento.....” us
informo el següent:
Resposta:
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Els termes de la moció presentada al ple de desembre de 2010, no es van
incorporar , finalment, al Reglament de desenvolupament de la Llei d’estrangeria
per la qual cosa les infraccions a les Ordenances de convivència i civisme no
poden ser motiu d’informe desfavorable en els tràmits d’arrelament o de
reagrupament familiar, ja que aquesta circumstància no està contemplada en el
Reglament aprovat per Real decret 557/2011 de 29 d’abril.
Per tant no s’ha presentat cap informe amb valoració negativa per aquests
motius.”
•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel grup municipal del Partit Popular
en la sessió plenària de data 27 de març de 2012, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José Mª García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 27
de març de 2012 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple,
en relació a la clàusula núm. 6 del Plec de Condicions Tècniques del contracte de
manteniment de les web dels Mercats Municipals, l’informo:
Que el Plec de Condicions Tècniques no obliga a l’emissió d’actes per part de la
comissió tècnica esmentada.
A l’ordenament jurídic, l’emissió d’actes (amés de ser un mitjà de deixar
constància d’una compareixença o d’un determinat fet), a nivell organitzatiu de les
Administracions públiques, recull les deliberacions i acords dels òrgans
col•legiats. Així ho regula l’art. 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu
comú. A nivell local, art. 110 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, obliga a l’emissió
d’actes per a les diferents sessions del Ple municipal, de la Junta de Govern Local
i altres òrgans municipals.
Atentament,”

•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel grup municipal de Convergència i
Unió en la sessió plenària de data 27 de març de 2012, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data
27/03/2012 i número de registre d’alcaldia 670 i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, en relació a ” retirada motocicleta al carrer santa
Anna...”us informo el següent:
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Resposta:
Personats en el lloc indicat l’única motocicleta localitzada al lloc és una Suzuki.
Aquesta motocicleta, un cop realitzades les gestions necessàries, no reuneix els
requisits per tenir consideració d’abandonament. Té assegurança i ITV, en vigor.
Per altre banda, segons els agents de la zona, temps enrere hi havia un altre
motocicleta amb la que es va iniciar el procediment d’abandonament, però ha
esta retirada del lloc pel seu propietari.
Ben atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.

Per part dels regidors del Grup Polític del Partit Popular, d’acord amb el que disposa
l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 21
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 22, 26 i 30
de març i 10, 11,12 i 17 d’abril de 2012 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors
a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:

1.-RGE núm. 13136, de 22 de març de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal) presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
Respecto a la vigilancia del Barrio de La Florida los vecinos se quejan de la falta de
policía a pie, para ver en persona los problemas del barrio, ya que solo pasan en
moto o en coche, pero no hay una “policía de barrio”, que conozca de primera mano
los problemas de la calle y su falta de seguridad.
Es por ello que esta Regidora y su Grupo Político desean saber :
Si es posible ver a más agentes de la Guardia Urbana a pie por el barrio,
agentes cercanos a los vecinos, que les inspiren confianza y seguridad.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 13136 i de data 22/03/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24/04/2012 en relació a ”.... es posible ver mas agentes
de la Guardia Urbana a pie.......”
Resposta:
Informar que actualmente ya se destinan agentes de la Guardia Urbana para el
servicio de a pie tanto en el barrio de la Florida como en el resto de la ciudad.
No obstante dada la sol.liciutd realizada a esta àrea, se efectuarà el parte
correspondiente para preveer la posibilidad de aumentar la presencia de agentes
en este aspecto, y adaptar al servcio a las necesidades actuales.
Ben atentament,”
2.- RGE núm. 13138, de 22 de març de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
Respecto al cementerio de l’Hospitalet, esta Regidora y su Grupo Político desea
saber:
Cuando se asfaltará debidamente la Vía Santa María, cuyo suelo está muy
deteriorado.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 13.138 i data 22 de març de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 d’abril de 2012, en relació amb l’asfalt de la
Via Santa Maria del Cementiri, us comunico que el nostre sistema de gestió
d’incidències contempla aquesta actuació a programar.”
3.- RGE núm. 13139, de 22 de març de 2012.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
Respecto a la curva peligrosa existente en la calle Teide esquina Avda. Catalunya,
esta Regidora y su Grupo Político desean saber :
-

Si es posible poner más iluminación en dicha curva, ya que queda oscura.
Si hay pensada alguna actuación a fin de hacerla menos peligrosa.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 13.139 i data 22 de març de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 d’abril de 2012, en relació amb la corba
perillosa existent al carrer Teide cantonada Av. Catalunya, us comunico que quan es
va procedir a la remodelació de l’av. Catalunya, en aquest punt es va instal•lar un
sistema de telegestió. En reunions amb responsables del districte s’ha valorat la
necessitat de procedir a dotar de més il·luminació aquest punt. Per aquesta raó
estem estudiant actualment la millor solució.”
4.- RGE núm. 13140, de 22 de març de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
Respecto al Cementerio de l’Hospitalet, esta Regidora y su Grupo Político desea
saber:
Cuando se limpiarán las tapas de las alcantarillas, llenas a rebosar de hojas y
porquería, lo que impide el normal funcionamiento de las mismas en caso de lluvias.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 13.140 i data 22 de març de 2012, 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 24 d’abril de 2012, en relació amb la neteja de
les tapes d’embornals al Cementiri, us comunico que la xarxa de clavegueram del
Cementiri es neteja periòdicament amb la freqüència adequada per al seu correcte
funcionament.”
5.- RGE núm.13141, de 22 de març de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
Respecto al Cementerio de l’Hospitalet, esta Regidora y su Grupo Político desea
saber:
Cuándo entrarán en funcionamiento las nuevas oficinas, ya que los
empleados deben ir tres veces al día a la calle Migdia, a fichar la entrada, fichar la
salida y llevar los partes de trabajo, con la consiguiente pérdida de tiempo.
Cuando está previsto que entre en funcionamiento el nuevo vestuario del
personal, ya que el nuevo local debe vaciarse de los archivos existentes, se debe
limpiar, desinfectar y acondicionar los nuevos locales, actualmente llenos de archivos
y de cagadas de palomas que entran en ellos, ensuciándolos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 13.141 i data 22 de març de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 d’abril de 2012, en relació amb les noves
oficines i el nou vestuari del Cementiri, us comunico que els marcatges del personal
del Cementiri es realitzen dintre del seu horari laboral i que es fan al carrer Migdia per
qüestions d’eficiència. Els parts de treball es poden lliurar i/o recollir en el moment de
realitzar els marcatges. Quant al nou vestuari, està previst que els treballadors s’hi
traslladin en breu, amb les condicions adequades per al seu funcionament.”
6.- RGE núm.13142, de 22 de març de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
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Respecto al cementerio de l’Hospitalet, esta Regidora y su Grupo Político desea
saber:
Cuando irá la Sra. Blanca Atienza a ver “in situ” al Cementerio una
demostración del funcionamiento de la nueva máquina elevadora para hacer los
entierros, que es peligrosa para los empleados, no pudiendo utilizarla si hace viento,
y que queda apartada de la pared unos 50 cms, tal y como ya han denunciado los
Responsables de Riesgos Laborales de los Sindicatos de este Ayuntamiento.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 13.142 i data 22 de març de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 d’abril de 2012, en relació amb una
demostració de la nova màquina elevadora per fer els enterraments del Cementiri, us
comunico que la comprovació/demostració ja es va fer i van ser-hi presents
representants del departament de riscos laborals, del sindicat, de la brigada del
cementiri, de l’empresa subministradora del vehicle i tècnics de gestió directa del
cementiri, fins i tot la Directora de Serveis de l’Àrea responsable, encara que no es va
poder quedar a tota la demostració sencera.
Dita demostració va permetre corroborar la idoneïtat per a la seva funció, un cop
realitzades les modificacions sol•licitades per a la seva millora.”
7.- RGE núm. 13143, de 22 de març de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
Respecto al Parque de Las Planas, esta Regidora y su Grupo Político desean saber :
1.-Si es posible más vigilancia para que no se produzcan tantos aparcamientos de
coches indebidos.
2.-Si es posible más vigilancia dentro del Parque en relación a gente incívica y
bandas latinas que están asentadas en los bancos y que atemorizan a la gente
mayor, que no se atreve a pasar cerca de ellos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
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d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 13143 i de data 22/03/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24/04/2012 en relació a ”....vigilancia en el Parque de las
Planas....”
Resposta:
El servicio de Guardia Urbana ya tiene destinado agentes de zona para la vigilància
en zonas de parques y jardines, no obstante a partir del mes de Mayo se
intensificarà la vigilància en estas zonas con los agentes del grupo de ciclistas, que
actuan como apoyo y refuerzo.
Ben atentament,”
8.- RGE núm.13842, de 26 de març de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
Respecte a la mediació que ha fet l’Ajuntament de l’Hospitalet entre el Gimnàs Kihon
que estava situat al barri de Santa Eulàlia amb l’escola pública Santiago Ramón y
Cajal del barri de La Torrassa, aquesta Regidora i el seu Grup Polític vol saber :
Quins han estat els motius pels quals l’Ajuntament ha mediat en concret amb
aquest gimnàs i no amb altres, ja que no només aquest gimnàs està notant la crisi
econòmica.
Pensa obrir una línea d’intermediació entre el sector privat i públic per
alleugerar possibles fallides d’establiments privats de l’Hospitalet.
Perquè han mediat amb una escola del barri de La Torrassa, quan en aquest
barri hi ha altres centres esportius amb problemes econòmics que es poden agreujar
amb aquesta decisió, tenint en compte que el Gimnàs Kihon és del barri de Santa
Eulàlia.
En què ha consistit aquesta mediació per part de l’Ajuntament, segons consta
en el diari de l’Hospitalet.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
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“En resposta a la pregunta presentada en l’escrit de data 26 de març de 2012, amb
número d’entrada al Registre General 13842 en virtut de l’article 62.8 del ROM (
Reglament Orgànic Municipal ) per a la corresponent resposta en el pròxim Ple del
dia 24 d’abril.
Respecte a la mediació que ha fet aquest Ajuntament entre el Gimnàs KIHON, que
estava situat al barri de Santa Eulalia, amb l’escola pública SANTIAGO RAMON Y
CAJAL situada al barri de la Torrassa, cal dir el següent:
1)
L’Entitat esportiva CLUB KIHON, està inscrita en el Registre Municipal
d’Entitats d’aquest Ajuntament des de l’11 de març de 1997 i també consta inscrita al
Registre d’Entitats Esportives sense ànim de lucre de la Generalitat de Catalunya.
2)
Per tant, la mediació d’aquest Ajuntament ha estat la mateixa que qualsevol
entitat registrada com d’interès municipal i emparada en el Decret 005457/2011 del
28 de juliol de 2011.
Resto a la vostre disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació. ”
9.- RGE núm. 13851, 26 de març de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
Per la present sol•licitem conèixer si hi ha un projecte a curt termini d’instal•lació
d’algun equipament o d’altres, al solar que hi ha al carrer Aprestadora, entre Amadeo
Torner i c. Fortuna, ja que veïns de la zona ens comenten que els serveis municipals
estan netejant i treballant al solar.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 13.851 i data 26 de març de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 d’abril de 2012, en relació amb si hi ha
algun projecte d’instal·lació d’algun equipament al solar del c. Aprestadora, entre
Amadeo Torner i c. Fortuna, us comunico que, per tal de respondre correctament a
aquesta pregunta, ens hauríeu d’especificar la ubicació exacta del solar.”

10.- RGE núm. 14793, de 30 de març de 2012.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
El pasado mes de marzo presentamos una pregunta relativa a los motivos por los que
la OAC no atiende al público en horario de tarde. Una de las preguntas versaba sobre
el número de trabajadores de la OAC que trabajan en horario de tarde, cuestión que
no fue contestada en el informe firmado por el Jefe de Servicio de Sistemas de
Información y Proyectos ya que se nos facilitó el número de trabajadores (26) sus
funciones y su ubicación geográfica pero no su horario por lo que solicitamos conocer
cuántos de estos 26 trabajadores trabajan por la tarde”

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 14793 i data 30 de març de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 24 d’abril de 2012, en relació a:
“El pasado mes de marzo presentamos una pregunta relativa a los motivos por los
que la OAC no atiende al público en horario de tarde. Una de las preguntas versaba
sobre el número de trabajadores de la OAC que trabajan en horario de tarde,
cuestión que no fue contestada en el informe firmado por el Jefe de Servicio de
Sistemas de Información y Proyectos ya que se nos facilitó el número de trabajadores
(26) sus funciones y su ubicación geográfica pero no su horario por lo que solicitamos
conocer cuántos de estos 26 trabajadores trabajan por la tarde.”
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
11.- RGE núm. 14794, de 30 de març de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
Con respecto a la huelga general de 29 de marzo solicitamos conocer:
1.
El número de empleados municipales que secundaron la huelga y el
porcentaje sobre el total.
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2.
El importe de los salarios descontados a este colectivo.
3.
El número de asesores y personal eventual de confianza que secundaron la
huelga
4.
El importe de los salarios descontados a este colectivo.
5.
El número de regidores con dedicación exclusiva que secundaron esta huelga.
6.
El destino final del salario de este día a regidores con dedicación exclusiva, es
decir si ese dinero se ha destinado a alguna ONG o alguna partida destinada a fines
solidarios.
7.
El número de sindicalistas liberados a los que se ha descontado el porcentaje
en nómina.”

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 14794 i data 30 de març de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 24 d’abril de 2012, en relació a:
“Con respecto a la huelga general de 29 de marzo solicitamos conocer:
1.
El número de empleados municipales que secundaron la huelga y el
porcentaje sobre el total.
2.
El importe de los salarios descontados a este colectivo.
3.
El número de asesores y personal eventual de confianza que secundaron la
huelga.
4.
El importe de los salarios descontados a este colectivo.
5.
El número de regidores con dedicación exclusiva que secundaron esta huelga.
6.
El destino final del salario de este día a regidores con dedicación exclusiva, es
decir si ese dinero se ha destinado a alguna ONG o alguna partida destinada a fines
solidarios.
7.
El número de sindicalistas liberados a los que se ha descontado el porcentaje
en nómina.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
12.- RGE núm.14795, de 30 de març de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
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El pasado pleno de 28 de febrero presentamos la siguiente pregunta al pleno :
Atendiendo la ingente cantidad de dinero empleado en la rehabilitación de Torre
Barrina para su conversión en un centro para la difusión de las nuevas tecnologías
para jóvenes, en concreto el presupuesto de la rehabilitación fue de 2,3 millones de €
y 280.000 más para la rehabilitación del entorno a los que hay que sumar los 223.000
€ de la implantación de un sistema de internet wifi y suministro de los equipos
necesarios para las aplicaciones informáticas
Considerando que este equipamiento debería haberse puesto en funcionamiento
hace más de un año, este regidor y su grupo político solicitan conocer:
1.
Previsión temporal en cuanto a su apertura
2.
Los motivos de su retraso
3.
Si se mantiene el proyecto original y se dedicara todo el edificio a formación
en nuevas tecnologías para jóvenes o partes del edificio se dedicaran a otros
menesteres
4.
Coste total del proyecto desglosado por conceptos
A la que el regidor de Cultura contestó:
La posada en funcionament de l’equipament de Torre Barrina oferirà un espai als
joves amb una oferta formativa i d’oci en l’àmbit de les noves tecnologies i la imatge.
En aquest sentit, des del punt de vista tècnic, s’està treballant en la definició d’un
projecte que, d’una banda, donada la situació econòmica general, signifiqui el menor
cost per a aquest Ajuntament, que sigui sostenible econòmicament, i que, d’altra
banda, pugui donar la millor resposta a les necessitats de la ciutadania i del jovent, en
particular.
Es decir se contestó a la pregunta número tres, pero se dejó sin contestar las
preguntas número 1, 2 y 4. No sabemos cuál es la previsión temporal aproximada en
cuanto a su apertura, no sabemos el motivo del retraso y desconocemos el coste total
del proyecto desglosado por conceptos.
Por todo ello solicitamos se nos facilite la información solicitada en las preguntas
número 1,2 y 4.”

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 el seu grup ha presentat en el Registre General
d’Entrada d’aquest Ajuntament, amb número 14795 i data 30 de març de 2012 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 24 d’abril de 2012, en relació a
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la sol·licitud d’informació complementària sobre Torre Barrina, segons la informació
facilitada pel departament de Plans Territorials, els hi comuniquem el següent:
1.Previsión temporal en cuanto su apertura.
S’està treballant per iniciar activitats abans de la fi de 2012.
2.Los motivos de su retraso.
El projecte de gestió que es va presentar es sustentava en unes despeses que en la
conjuntura actual de crisi són poc sostenibles.
3.Si se mantiene el proyecto original y se dedicarà todo el edificio a formación en
nuevas tecnologias para jóvenes o partes del edificio se dedicaran a otros
menesteres.
Des dels seus inicis el projecte de Torre Barrina es va plantejar com un centre
d’innovació i formació en noves tecnologies informàtiques i audiovisuals adreçat a la
població jove principalment. Aquests plantejaments no han canviat.
4.Coste total de proyecto desglosado por conceptos.
Un cop s’hagi tancat el projecte de fase d’obertura que s’està treballant, tant per part
dels tècnics com de mutu acord amb la Comissió d’Entitats del districte, ens trobarem
en condicions de poder donar informació detallada.
Ben atentament,”
13.- RGE núm. 14798, de 30 de març de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
Respecto a las visitas que se reciben en el Ayuntamiento, esta Regidora y su Grupo
Municipal desean saber :
Por qué motivo los ciudadanos Sra. Carmen Artacho y Sr. Juan Alvarez Reina
no tienen entrada libre a las dependencias de cualquier Grupo Municipal, igual que el
resto de ciudadanos.
Por qué motivo debe bajar alguien a buscarlos y acompañarlos, cuando el día
de Pleno pueden entrar solos y tranquilamente al Salón de Plenos.
Si es posible revocar dicha orden de restricción de entrada a los despachos,
pudiendo acceder ambas personas en las mismas condiciones que el resto de
ciudadanos.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 14798 i de data 30/03/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24/04/2012 en relació a ”.... visitas que se reciben en este
Ayuntamiento....”
Resposta:
En primer lloc que segons s’ha informat aquesta àrea, en cap moment s’ha negat
l’entrada a les dependències de l’Ajuntament als ciutadans Sra. Carmen Artacho y
Sr. Juan Reina.
Per altre banda com tots els ciutadans (que no son treballadors de l’Ajuntament) que
volen accedir a través de la porta del c. Josep Prats núm. 2 es troben amb un
control d’accés per part dels membres de Seguretat que hi ha a la porta, ja que poden
accedir a tot l’edifici.
Ara be, el dia de celebració del Ple (que es de lliure concurrència) no es pot accedir
a la resta de les dependencies municipals.
Ben atentament,”

14.- RGE núm. 14799, 30 de març de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
El pasado mes de marzo presentamos la siguiente pregunta :
Vecinos del barrio de Bellvitge nos han comentado la existencia de un asentamiento
de personas de origen rumano en los alrededores del Hospital Oncológico que
podrían ser los causantes de diversos incidentes por los alrededores de c. Ermita y
M.D. de Bellvitge: robo de artículos alimenticios, robo de objetos en terrazas de los
bares, interviniendo incluso los Mossos d’Esquadra.
Es por ello que este regidor y su grupo político solicitan conocer si son ciertos estos
extremos y qué medidas se piensan adoptar al respecto.
A la que el Teniente de Alcalde del Área de Seguridad respondió literalmente:
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Quan el servei de la Guardia Urbana, ja sigui per queixes o denuncies dels veïns o
d’ofici detecta qualsevol assentament d’un col•lectiu de persones, realitza les accions
oportunes i si és necessari compta amb la col•laboració dels Mossos, per resoldre
aquesta situación.
En aquest cas tant com en d’altres s’intervé, vigilant la zona per les patrulles dels
diferents torns o dispositius especials, fins que l’assentament desapareix.
Es decir se nos explicó lo que la Guardia Urbana suele hacer en este tipo de casos
pero no se nos aclaró si los hechos denunciados por los vecinos (la existencia de un
asentamiento ilegal de personas de origen rumano en los alrededores del
Oncológico) son ciertos.
Por todo ello solicitamos conocer si hay algún asentamiento ilegal en esa zona y el
número de personas que lo componen.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 14799 i de data 30/03/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24/04/2012 en relació a ”.... reitera pregunta asentamiento
ilegal en la zona del Barrio de Bellvitge, alrededores Hospital Oncologico...”
Resposta:
Hechas las consultas y el seguimiento oportuno con el sargento de la zona en
concreto se informa que hasta la fecha actual no hay ningun asentamiento en el
Distrito VI. (Para mas información comentar que se realizo una intervención el dia
13/04/2012 cuando en Feixa llarga junto a Fecsa se localiza que estan montando un
asentamiento a primera hora de la tarde y a las 18’20 horas esta desmontado.(
Fomento retiró todos los enseres del campamento.)
Se informa asi mismo que dentro de los servicios diarios de los agentes de la zona
está la de realizar vigilancia diaria en todos los puntos donde se pueden producir este
tipo de incidencias y concretamente uno de estos se refiere al de la zona de los
alrededores del Hospitalet Oncologico que esta vigilada constantemente y que ante
cualquier detección que puediera dar lugar a un asentamiento se actua para
desalojar a la mayor brevedad posible.
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Reiterear que hay un seguimiento abierto al respecto para realizar a diario y como se
ha comentado no existe esta anomalia.
Ben atentament,”
15.- RGE núm. 14833, de 30 de març de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
El pasado mes de marzo presentamos una pregunta relativa a una subvención de
1.154.769,92 € para la ejecución del programa de Plans d ocupació (PO) para la
contratacion de 145 personas que hayan agotado las prestaciones de paro.
Una de las preguntas planteadas era conocer los criterios para la seleccion de estos
145 parados.
Según respuesta facilitada por el Sr. Teniente de Alcalde del Area de Prom.
Economica “Els projectes de plans d’ocupació d’aquesta convocatòria s’han d’adreçar
exclusivament als treballadors/ores desocupats/ades, inscrits com a demandants
d’ocupació al servei públic d’ocupació, que hagin exhaurit la prestació per
desocupació sense dret al subsidi d’atur, o hagin esgotat aquest subsidi en el
moment de la presentació de l’oferta d’ocupació.”
Es decir se enumeran los requisitos para que un parado pueda ser contratado en un
PO, pero no se dice nada del criterio seguido para la selección de estos 145 parados.
No sabemos cómo se eligieron a estos 145 parados y se descartaron al resto de los
más de 20.000 parados de esta ciudad. Por todo ello volvemos a solicitar esta
información. Así como el nombre de estas 145 personas.
Otro aspecto que nos preocupa es que nos consta que alguna de estas personas ya
había disfrutado de algún tipo de contratación y/o formación con el Área. Si los
recursos son escasos deben llegar al máximo número de personas y si alguna
persona se ha acogido a alguna convocatoria previa las nuevas convocatorias
deberían ser para personas que no han tenido esta oportunidad.
Por todo ello solicitamos conocer el número de estos 145 parados que hayan sido
contratados o hayan disfrutado de alguna actividad formativa retribuida previamente
por este Ayuntamiento (o Cemfo).”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José Mª García Mompel,
que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 14833 i data 30 de març de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 24 d’abril de 2012, en relació a l’execució del
programa de Plans d’Ocupació, l’informo:
La convocatòria d’aquest Pla d’Ocupació (PO), efectuada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) mitjançant la Resolució EMO/2772/2011, de 25 de novembre, va
ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el 25 de
novembre de 2011 i la resolució d’atorgament de la subvenció de 1.154.769,92 € va
ser signada pel director de la Xarxa Ocupacional del SOC el 16 de desembre de 2011
i va tenir entrada en aquest Ajuntament el 23 de desembre de 2011.
Aquesta Resolució establia que els contractes de treball s’hauran d’iniciar a bans del
31 de desembre de 2011. És a dir, en 4 dies laborables (del 27 al 30 de desembre) es
va tenir que procedir a efectuar les següents activitats: acceptació de la subvenció,
habilitació de crèdit pressupostari, selecció i contractació del personal.
La normativa reguladora establia que els treballadors participants al PO havien de
complir tots els següents requisits:
- Ser treballador desocupat.
- Estar inscrit com a demandants d’ocupació.
- Haver exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur o que hagin
esgotat aquest subsidi en el moment de la presentació de l’oferta d’ocupació.
-No haver estat seleccionat en el PO anterior.
Pel que fa el procés de selecció del personal dut a terme per l’Ajuntament, L’OTG
gestionava l’oferta d’ocupació i seleccionava els candidats, derivant un mínim de 3
candidats per cada lloc de treball ofertat i va enviar anticipadament un llistat amb
1.106 persones que complien els requisits.
Per tal d’explicar els perfils professionals adients per tal de portar a terme els
projectes en que es concreta el PO, es va realitzar una sessió informativa. De les
persones convocades, només 600 van acudir, a les quals se’ls va fer una prova
escrita per valorar els coneixements dels professionals de cada activitat i un
qüestionari (si hagués hagut més temps s’hauria fet una entrevista personal), per tal
de valorar les següents característiques dels treballadors:
-Si sabia llegir i escriure.
-Si patia alguna discapacitat.
-Si tenia algun impediment greu per desenvolupar la feina.
-Si venia derivat dels Serveis Socials.
-Si estava interessat en la formació i inserció laboral en serveis afins al que es
proposava en la contractació.
-Si havia participat en programes d’orientació i/o formació professionalitzadora
relacionada amb el que es proposava en la contractació.
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L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, mitjançant l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, va efectuar un procés de selecció intensiu per a l’execució del PO i per tal
de no perdre aquesta subvenció per a la ciutat. Cal tenir present els escassos dies
que van tenir per a la posta en marxa d’aquest PO, els requisits molt específics que
es demanaven als treballadors desocupats que podien participar en el PO (establerts
pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat) i la necessitat d’executar
els projectes en que es concreta el PO. S’adjunta la relació de persones
seleccionades per participar al PO.
Atentament,”
16.- RGE núm. 15676, de 10 de abril de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
Per la present sol·licito consultar l’expedient complert (nom persones, càrrec, dietes,
viatge, motiu del viatge, etc.) del viatge a Costa de Marfil que diferent personal i
regidors d’aquest ajuntament van fer el passat mes de març d’enguany.”

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 15676 i data 10 d’abril i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 24 d’abril de 2012, en relació a:
“… consultar l’expedient complert (nom persones, càrrecs, dietes, viatge, motiu del
viatge, etc.) del viatge a Costa de Marfil que diferent personal i regidors d’aquest
ajuntament van fer el passat mes de març d’enguany”

Em plau comunicar-vos que no existeix cap decret d’autorització de comissió de
serveis per viatjar a Costa de Marfil de cap Regidor, ni de personal d’aquest
Ajuntament en el passat mes de març.
Ben atentament,”

17.- RGE núm. 15678, de 10 de abril de 2012.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
Per la present sol•licito conèixer els motius pels quals en aquesta darrera edició de
10 d’abril, núm.253 del Diari de L’Hospitalet ha sortit entrevista a l’alcaldessa de la
ciutat, quan en teoria, havia de sortir la del portaveu del PPC, ja que en edicions
anteriors correlatives ha estat així : revista de gener, sr. Daniel Ordoñez, febrer, sr.
Alfons Salmeron, Març, Meritxell Borràs, per la qual cosa, es suposa que en abril,
havia de sortir l’entrevista al portaveu del PPC.
D’altra banda, hem comprovat que els portaveus de l’oposició sortim en planes pars
mentre que l’alcaldessa surt en plana senar per la qual cosa demano que per la meva
propera entrevista la planificació es faci d’acord amb aquest criteri i pugui sortir també
en plana senar.”

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 15678 i data 10 d’abril i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 24 d’abril de 2012, en relació a:
“… conèixer els motius pels quals en aquesta darrera edició de 10 d’abril, núm.253
del Diari de l’Hospitalet ha sortit entrevista a l’alcaldessa de la ciutat, quan en teoria,
havia de sortir la del portaveu del PPC, ja que en edicions anteriors correlatives ha
estat així: revista de gener, sr. Daniel Ordoñez, febrer, sr. Alfons Salmeron, Març,
Mertixell Borràs, per la qual cosa, es suposa que en abril, havia de sortir l’entrevista al
portaveu del PPC.
D’altra banda, hem comprovat que els portaveus de l’oposició sortim en planes pars
mentre que l’alcaldessa surt en plana senar per la qual cosa demano que per la meva
propera entrevista la planificació es faci d’acord amb aquest criteri i pugui sortir també
en plana senar.”
Em plau comunicar-vos que anualment en el Diari de l’Hospitalet es fan les
entrevistes dels portaveus municipals (abans 4 i actualment 5) i una entrevista a
l’Alcaldessa.
L’entrevista a l’Alcaldessa s’efectua coincidint amb les Festes de Primavera i per tant
aquesta ha sortit en l’edició del Diari de l’Hospitalet del mes d’abril.
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En els darrer anys les entrevistes estan situades sempre en les pàgines imparells, tot
i que en aquest any per maquetació i distribució de pàgines, les entrevistes dels
portaveus han passat a les pàgines parells.
En l’edició del Diari del mes d’abril d’aquest any s’ha incorporat un especial de les
Festes de Primavera amb publicitat d’inici i final en un quadernet separat, que ha
condicionat la redistribució de les pàgines. En els propers números tornaran a la
normalitat ja que no porten suplements especials.
Ben atentament,”
18.- RGE núm. 15726, d’ 11 d’abril de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
Respecto al Parking Municipal de la Avenida Catalunya y al lamentable estado de
suciedad del mismo, sobre todo en la entrada, desearíamos conocer con que
periodicidad se hace la limpieza del mismo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada 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 15.726 i data 11 d’abril de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 d’abril de 2012, en relació amb la
periodicitat en què es fa la neteja al pàrquing municipal de l’av. Catalunya, dir-vos que
és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la informació
necessària.”

19.- RGE núm. 15990, de 12 d’abril de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
Respecto a la entrada de abajo del Parque de Bellvitge, esta Regidora y su Grupo
Municipal desean saber :
1Si es posible limpiar los efectos de las últimas lluvias para que la entrada
quede libre de obstáculos.
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2Si es posible poner allí un paso Cebra, para que la entrada de peatones al
Parque de Bellvitge en ese lugar se haga con seguridad, ya que aunque esta entrada
es para Servicios Municipales, en la práctica es una entrada al Parque muy usada por
peatones sin medidas de seguridad para cruzar.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
del Districte VI, Sr. Antonio Bermudo Avila, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 15990 i data 12 d’abril de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 24 d’abril de 2012, en relació a:
“ Entrada al Parc de Bellvitge”
RESPOSTA:
En contestació al punt 1: Dir-li que el mateix dia 12 d’abril es va netejar. Adjuntem
fotografies.
En contestació al punt 2: Com Vostè indica, es una zona d’entrada dels vehicles de
Serveis Municipals pel Manteniment del parc, per això, no pot haver-hi un pas de
vianants.
Ben cordialment,”
20.- RGE núm. 16680, de 17 d’abril de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
Respecto al descampado situado en la calle Prat de la Riba, con calle Canigó y Sant
Pius X, esta Regidora y su Grupo Municipal desean saber :
1Si es posible hacer una actuación en el citado lugar, ya que hay grupos de
rumanos que destrozan el lugar, rompiendo cristales y creando inseguridad en la
zona.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
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d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 16680 i de data 17/04/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24/04/2012 en relació a ”....descampat situat al carrer Prat
de la Riba..”
Resposta:
Al Servei de la Guardia Urbana no li consta aquesta situació en el lloc esmentat .
Durant el període d’un any nomes consta la localització d’un turisme amb vidres
trencats , en el que es localitza al seu propietari i s’indica els tràmits a seguir.
No obstant es donarà avís als agents de zona (concretament sobre aquest lloc) per a
que controlin si es dona algun tipus d’infracció d’aquest tipus.
Ben atentament,”
21.- RGE núm. 16683, de 17 d’abril de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal), presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 d’abril de 2012.
Respecto a la papelera situada en la calle General Prim frente al nº 62, esta Regidora
y su Grupo Municipal desean saber:
1Si es posible eliminarla, ya que algunos vecinos de esa Comunidad tienen por
costumbre, ante la falta de Containers de basura cercanos, echar las bolsas de
basura en la citada papelera.”

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 16.683 i data 17 d’abril de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 d’abril de 2012, en relació amb la possible
eliminació de la paperera situada al carrer General Prim davant el núm. 62, donat que
alguns veïns la fan servir per llençar-hi les bosses d’escombraries, us comunico que
aquesta no és la solució.”
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Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma
12 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 17 d’abril
de 2012 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:

1.- RGE núm. 16564, de 17 d’abril de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-04-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ates que portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública es infracció
dels articles 2.1 i 7.3 de la Llei10/1999 de 30 de juliol.
Ates que per la norma municipal del civisme, no es pot anar per la via pública ni en
els parcs i jardins amb el gos sense lligar situació que no permet que l’animal sigui
permanentment controlat pel seu propietari.
Ates que en el Parc de Bellvitge a la alçada del final del carrer de la Residencia i a 50
metres darrera de l’Ermita, a partir de les 19.30 i fins a altes hores de la nit diàriament
es reuneix un grup de 15 a 25 joves amb els seus gossos dels que una par els deixen
sense lligar i sense morrió circulant lliurement per l’entorn.
Vist que arriben a ajuntar-se una mitja dotzena de gossos classificats com
potencialment perillosos.
PREGUNTA
Se ha fet alguna intervenció per part de la Guardia Urbana, per verifica aquest fets?
En cas que fins ara no hagin tingut coneixement de lo esmentat, els demanen inicien
una actuació a efectes de verifica si aquets gossos perillosos estan registrats,
assegurats conforme determina l’article 1.c de la Llei 10/1999 i disposen del
corresponent morrió.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 16564 i de data 17/04/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24/04/2012 en relació a “...concentració gossos perillosos
al Parc de Bellvitge.......”
Resposta:
S’ha realitzat la comprovació dels fets esmentats amb el sergent de zona i ens indica
que es un dels espais públics amb vigilància diari per part dels agents de zona per
corregir les infraccions i accions incíviques que es detecten. Per altre banda durant
aquest any nomes s’han rebut dues trucades a centraleta de Guardia Urbana
d’animals sense corretja que no s’ha pogut comprovar al personar-se els agents al
lloc. Informar també que la Regiduria de Districtes ens comenta que no tenen
constància d’aquesta problemàtica.
Ben atentament,”
2.- RGE núm.16566, de 17 d’abril de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-04-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ates que entre els carres Fortuna, Narcís Monturiol i la zona esportiva esta ubicada
en terrenys de propietat de l’Incasol una carpa amb mòduls contenidors utilitzats com
oficina o habitatge que pertanyen a una comunitat musulmana,no registrada al
Registre d’Entitat de l’Ajuntament, que no te cap acord i conveni amb aquest, fins a
data del 27 de març de 2012.
Ates que en aquestes instal·lacions cada divendres se congrega un número important
de persones con motiu de celebració d’un acte religiós.
PREGUNTA
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1 -Cal autorització o llicencia municipal per realitzar aquest tipus d’acte públic
multitudinari en el recinte i els voltants de la carpa?
2 - En cas afirmatiu disposa aquesta comunitat de la dita autorització?
3 - En cas de no tenir autorització. Quina actuació legal es pensa realitzar al
respecte?
4 - Si no es pensa realitzar cap actuació si la situació es irregular. Per quina raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 16.566 i data 17 d’abril de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 d’abril de 2012, en relació amb si la carpa
amb mòduls contenidors utilitzats com a oficina o habitatge que pertanyen a una
comunitat musulmana, ubicada als terrenys propietat de l’Incasòl, entre els carrers
Fortuna, Narcís Monturiol i la zona esportiva, disposa d’autorització per a realitzar
celebracions d’actes religiosos, us comunico que sí.”
3.- RGE núm. 16568, de 17 d’abril de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-04-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ates que entre els carres Fortuna, Narcís Monturiol i la zona esportiva esta ubicada
en terrenys de propietat de l’Incasol una carpa amb mòduls contenidors utilitzats com
dependencies de oficina o habitatge que pertanyen a una comunitat musulmana,no
registrada al Registre d’Entitat de l’Ajuntament, que no te cap acord i conveni amb
aquest, fins a data del 27 de març de 2012.
Ates que en aquestes instal•lacions cada divendres se congrega un número important
de persones con motiu de celebració d’un acte religiós dintre i als voltants d’aquesta
carpa.
PREGUNTA
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1 -Per fer aquesta activitat pública es obligatori i necessari que la dita comunitat
tingui una assegurança de responsabilitat civil ?
2 - En cas afirmatiu. Te constància l’Ajuntament de l’existència d’aquesta i si esta al
dia?
3 - En cas de no existir aquesta assegurança de responsabilitat civil. Quines
actuacions legals es pensen porta a terme?
4 - Si no es pensa fer-hi cap . Per quina raó ?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea 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 16.568 i data 17 d’abril de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 d’abril de 2012, en relació amb si la
comunitat musulmana ubicada en terrenys propietat de l’Incasòl necessita una
assegurança de responsabilitat civil per a realitzar activitats amb motiu religiós, dirvos que és necessari sol•licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
4.- RGE núm. 16569, de 17 d’abril de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-04-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ates que entre els carres Fortuna, Narcís Monturiol i la zona esportiva esta ubicada
en terrenys de propietat de l’Incasol una carpa amb mòduls contenidors utilitzats com
dependencies de oficina o habitatge que pertanyen a una comunitat musulmana,no
registrada al Registre d’Entitat de l’Ajuntament, que no te cap acord i conveni amb
aquest, fins a data del 27 de març de 2012.
Ates que en aquestes instal•lacions cada divendres se congrega un número important
de persones con motiu de celebració d’un acte religiós dintre i als voltants d’aquesta
carpa.
PREGUNTA
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Donat el temps que aquestes instal·lacions son utilitzades per aquest tipus d’actes
1- S’ha verificat algun control del estat sanitari de les instal•lacions per part del
departament municipal corresponent?
2- En cas negatiu. Es pensa porta a terme aquesta inspecció sanitària?. Si es que no.
Per quina raó?
3- Gaudeix dels preceptius serveis de WC, diferenciat per homes, dones i minusvàlids
com preveu la normativa. En cas negatiu? Que es pensa fer?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernandez Bosch,
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 16.569 i data 17 d’abril de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 24 d’abril de 2012, en relació a l’estat sanitari de la
carpa instal·lada al c. Fortuna, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga per
recavar la informació necessària.
Atentament,”

5.- RGE núm. 16570, de 17 d’abril de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-04-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ates que d’un temps ençà comencen a augmentar les actuacions delictives de les
anomenades “bandes llatines” en el nostre municipi i que en aquest temps segon
noticies en premsa, hores d’ara es troben en competència per distribuir-se el territori
de L’Hospitalet, lo que significa l’ implantació definitiva.
Ates que aquest fenomen comença a preocupar a la població en general de la ciutat,
sobre tot per la violència desmesurada que manifesten aquest grups.
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Ates que unes de les funcions de la Guardia Urbana es la de actuar de policia de
proximitat i per tan es poden trobar molt directament davant d’aquest fenomen
delictiu.
PREGUNTA
Es pensa programar nous cursos sobre les “bandes llatines” per preparar al major
número possible d’agents de la Guardia Urbana ?
Donada la situació actual i futur desenvolupament, si no es prenen mesures
adequades, d’aquest fenòmens delictius juvenils. Es pensa que seria raonable
determinar com obligatori aquest tipus de cursos ?. Si es que no per quina raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 16570 i de data 17/04/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24/04/2012 en relació a “...programació de cursos sobre
bandas llatinas ....”
Resposta:
. El curs que es va organitzar sobre aquest tema es va denominar “Curso sobre nous
grups juvenil organitzats violents” . es va fer al desembre de 2008 i el va realitzar
l’ISPC.(Escola Formació Mollet).
. Per altre banda atenent a que aquesta problemàtica des de l’àmbit supra municipal,
es realitzarà petició expressa al Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Escola de
Formació en Mollet) per a preveure la impartició dins de la seva programació de
cursos adreçats a policies locals.
Ben atentament,”
6.- RGE núm. 16571, de 17 d’abril de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-04-2012
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ates que per normativa legal, els cascos de tots els motoristes a banda de estar
homologats , tenen una data de caducitat, a partir de la qual no es permès l’ús, donat
que per causa de l’envelliment del material no queda garantida la seguretat del
portador en cas d’accident.
PREGUNTA
1-Esta avui al corren de data vàlida tot el material d’aquest tipus en el cos de la
Guardia Urbana ?
2-Si es que no. Quans queden?.¿Per quina raó?. ¿Que es pensa fer?
3- Quan un cas ha caducat . Es retira automàticament perquè no es faci l’ús?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 16571 i de data 17/04/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24/04/2012 en relació a “...normativa legal dels cascos per
homologació i caducitat....preguntes...”
Resposta:
Confirmar que tots els cascos que s’està utilitzant al Servei de la Guardia Urbana
estan homologats tal com marca la normativa actual.
Respecte a la data vàlida de caducitat d’un cas val a dir que una vegada consultats
diversos proveïdors de cascos coincideixen en establir que no existeix una data de
caducitat en la vida d’un casc, ja que depèn de les hores d’us del casc i les
condicions de la persona que el porta i altres variables, com els cops, l’estat del
recobriment intern, etc
Es cert que tant venedors com fabricants aconsellen canviar-los als cinc anys d’us en
el cas de que siguin de policarbonat, i si son de fibra al rebre algun cop important
(accident) ja que poden estar deformats i no ofereixen la seguretat que en un principi
han de tenir. La substitució és gairebé preceptiva amb independència de l’antiguitat
del casc.
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Informar que els cascos estan en correcte estat d’us i que es canvien periòdicament,
ja sigui per que a passat el temps aconsellat o a petició si per qualsevol motiu es
comprova que el casc està deteriorat per desenvolupar les funcions de l’agent
correctament.
Ben atentament,”

7.- RGE núm.16573, de 17 d’abril de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-04-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ates que al barri del Gornal es va iniciar una campanya per habilitar ascensors a
cada escala en els blocs de quatre pisos.
Ates que les condicions acordades per efectuar aquest tipus d’instal•lació es de una
part abonada pels veïns ,un l’altre part subvencionada per l’empresa Adigsa de la
Generalitat de Catalunya y la darrera part a càrrec d’altre subvenció de l’Ajuntament
de L’Hospitalet.
Ates que els veïns de la Avg. Carmen Amaya 13-15 y altres escales tenien com data
límit pel pagament a la empresa instal•ladora el mes de Gener de 2012.
Ates que aquest veïns ja disposen de la seva aportació dinerària , ja han rebut la par
de dines compromesos per Adigsa i queden pendents de rebre els dines de
l’Ajuntament a efectes de pagament al instal·lador.
PREGUNTA
Quan pensa l’Ajuntament fer la seva aportació compromesa?
Per quina raó no se ha fet fins a dia de avui ?
Se ha reunit cap representat de l’Ajuntament per informar del endarreriment del
pago?
Si és que no. Per quina raó.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
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Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 16.573 i data 17 d’abril de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 d’abril de 2012, en relació amb la
subvenció per a la instal·lació ascensors al barri del Gornal, us comunico el següent:
•
L’Ajuntament, en aquests moments, ja disposa de la partida econòmica per fer
front a les aportacions compromeses en cada expedient sobre la instal·lació
d’ascensors com a supressió de barres arquitectòniques.
•
A dia d’avui l’Ajuntament està tramitant tots els documents comptables així
com els jurídico-administratius per fer el pagament al més aviat possible.
•
Des de l’Oficina de l’Habitatge s’ha anat informant els veïns de la situació dels
seus expedients i de quan es faria el pagament.”
8.- RGE núm.16574, 17 d’abril 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-04-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ates que a la Avinguda Josep Molins en les darreres obres sa escurçat la vorera uns
quinze centímetres.
Ates que abans d’aquesta obra, en la anterior amplada de vorera els bars “La Pubilla”
el “Rei” y “La Ria de Cebreira” disposaven del suficient espai per posar taules.
Ates que no se les a renovat la llicencia per posar taules al carrer.
Donant que el fet de no disposar de aquestes taules repercuteix en una important
pèrdua del volum de negoci.
Vist que la Regidoria del Districte te coneixement dels fets.
PREGUNTA
Es contempla donar cap solució satisfactòria per els establiments implicats en
aquesta situació?
Si es que no. Per quina raó?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 16574 i de data 17/04/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24/04/2012 en relació a ” ... renovació llicències per posar
taules a l’Avinguda Josep Molins diferents bars....”
Resposta:
Actualment s’està treballant en una modificació de l’Ordenança de Mobilitat, per
donar resposta als establiments (bars) que per motius d’obres en la reordenació
d’alguns carrers i que fins el moment disposaven de permís per vetlladors, s’han vist
afectats en sentit negatiu. Es mirarà i donarà resposta a tots els casos.
Ben atentament,”
9.- RGE núm. 16575, de 17 d’abril de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-04-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
- Atès que correspon a l'Ajuntament de l'Hospitalet dur a terme les inspeccions
necessàries per donar una llicència d'obertura.
PREGUNTA
.- Quantes peticions o instàncies per obtenir les llicències d'obertura s'han rebut
durant els anys 2009, 2010, 2011?
.- I en el que portem de 2012?
.- Quantes s’han tramitat favorablement?
.- Quantes han estat denegades durant el transcurs de la tramitació?
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.- Quantes no han tirat endavant per motiu de desestimament del interessat
sol•licitant?
.- Quantes inspeccions s'han dut a terme durant els anys 2009, 2010, 2011 i 2012?
.- Quin es el resultat d’aquestes inspeccions?
.- Perquè s’han dut a termes aquestes inspeccions?
.- Quantes sancions s'han interposat? Demanem informe complert on s'especifiqui
tant el nombre de sancions com els motius que les han generat.”

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 16.575 i data 17 d’abril de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 d’abril de 2012, en relació amb les
llicències d’obertura, us comunico que, si les obertures a què us referiu són les
obertures de comerços, amb l’aprovació de la Directiva Bolkeinstein els comerços no
necessiten llicències d’obertura.”
10.- RGE núm. 16576, de 17 d’abril de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-04-2012
PREGUNTA
Sol·licitem informació respecte l’import pagat per l’ajut durant els anys
2010/2009/2008, en concepte de beques de menjador que no van ser cobertes pel
Consell Comarcal.”

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

…/…

223

Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 16.576 i data 17 d’abril de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 24 d’abril de 2012, en relació als ajuts per menjador
escolar dels anys 2008, 2009 i 2010, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga per
recavar la informació necessària.
Atentament,”
11.- RGE núm. 16577, de 17 d’abril de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
24-04-2012
PREGUNTA
Sol·licitem informació sobre el número de multes posades els anys 2010/2011 i 2012
a propietaris de gossos potencialment perillosos, per portar-los sense lligar, o
qualsevol altra causa.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch,
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 16.577 i data 17 d’abril de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 24 d’abril de 2012, en relació a les multes posades
els anys 2010, 1011 i 2012 al propietaris de gossos potencialment perillosos, dir-vos
que es necessari sol•licitar pròrroga per recavar la informació necessària.
Atentament,”

12.- RGE núm.
“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
24-04-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer Alhambra número 2 hi ha un bar.
Atès que aquest bar produeix fortes pudors que arriben a les vivendes de veïns/es ja
que es cola per l’extractor de fums i els mateixos aires condicionats.
Atès que s’ha produït la presència d’insectes com a conseqüència de la brutícia.
Atès que el soroll, especialment vibracions a l’hora d’obrir i tancar les reixes del
bar,acumulació de clients amb intoxicació alcohòlica fent soroll, orinant al terra, fa que
la convivència es faci insuportable.
Atès que és del tot necessari donar resposta a aquests veïns/es que veuen com es
vulneren els seus drets al descans.
PREGUNTA
.-Es pensa fer un reconeixement a l’establiment esmentat per tal de constatar que
està al corrent en quant a llicència d’obertura?
.-Es pensa demanar l’acompliment d’horaris, si es vulnera l’horari de tancament?
.-Es pensa dissuadir respecte el soroll i si no s’acompleix, aplicar la denuncia
corresponent?
.-Si es pensa fer, quan serà?
.-Si no es pensa fer, quina solució se’ls hi dona als veïns/es afectats?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 16578 i de data 17/04/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24/04/2012 en relació a “...diferents preguntes bar
c/Alhambra núm. 2. ....”
Resposta:
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•
El bar està situat al c. Alhambra cantonada c. Bacardi. És un kebab i té
concedida llicència d’obertura des del 17/06/2008.
•
Respecte a les queixes formulades s’han realitzat diversos informes i
comprovacions in situ (inclús en la vivenda dels veïns del pis 1º- 3ª) que es situa
damunt del local, amb un resultat de compliment de la normativa de soroll i les
ordenances municipals correcte. No ha existit cap alteració que determini que poden
establir-se infraccions denunciables. El local compleix amb la instal•lació d’extracció
de fums reglamentària, control de plagues amb document informe de desinfecció i
aïllament de so correcte.
•
No obstant això i a petició dels veïns es recorda al propietari del negoci
l’obligació de tancar portes i finestres exteriors per exercir la seva activitat , tal com
indica l’Ordenança Municipal sobre els establiments de concurrència pública, així com
tenir en funcionament el sistema d’extracció mentre es cuini.
Ben atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Plataforma per Catalunya, d’acord amb el
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 16
d’abril de 2012 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:

1.- RGE núm. 16390, de 16 d’abril de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 24 d’abril de 2012.

per
que
DE
que

Segons publica el Diari de l’Hospitalet d’aquest mes d’abril sota el titular “L’H retoma
la construcción de pisos de protección oficial” s’estan portant a terme dues
promocions a la nostra ciutat una al barri de Sanfeliu i l’altra a la Remunta.
Pregunta sobre els requisits per accedir-hi a aquests habitatges de VPO,
A banda de la inscripció al Registre de sol•licitants d’habitatge amb protecció pública
de L’Hospitalet, quins altres requisits es demanaran als interessats en aquestes
vivendes?”

…/…

226

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, 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 16.390 i data 16 d’abril de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 d’abril de 2012, en relació amb quins
requisits es demanen als interessats d’habitatges de protecció oficial, us comunico
que aquesta informació la podeu trobar a la web del nostre Ajuntament.”
2.- RGE núm. 16393, de 16 d’abril de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 24 d’abril de 2012.

per
que
DE
que

Pregunta sobre el seguiment de la vaga general del passat dijous 29 de març,
Quin percentatge del personal eventual i quin dels regidors d’aquest consistori vam
comunicar al Servei de Personal la seva absència al lloc de treball i la seva
participació en la vaga del 29 de març d’engany?
Quin ha estat l’import total del descompte en nòmines d’aquestes persones en
concepte de descompte per vaga?
Es dedicaran aquestes quantitats no abonades als regidors i assessors a alguna
finalitat concreta?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, 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 16393 i data 16 d’abril de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 24 d’abril de 2012, en relació a:
“Pregunta sobre el seguiment de vaga general del passat dijous 28 de març,

…/…

227

Quin percentatge del personal eventual i quin dels regidors d’aquest consistori vam
comunicar al Servei de Personal la seva absència al lloc de treball i la seva
participació en la vaga del 29 de març d’enguany?
Quin ha estat l’import total del descompte en nòmines d’aquestes persones en
concepte de descompte per vaga?
Es dedicaran aquestes quanties no abonades als regidors i assessors a alguna
finalitat concreta?”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”

3.- RGE núm. 16394, 16 d’abril de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 24 d’abril de 2012.

per
que
DE
que

Pregunta sobre el viatge a Costa de Marfil del passat mes de març,
Es va pagar un viatge a Costa de Marfil amb pressupost municipal?
Si la resposta és afirmativa,
A quina partida pressupostària es va imputar la despesa?
Quines persones de l’Ajuntament van representar el nostre municipi en aquest
viatge?
Amb quin motiu o per quin projecte es va portar a terme aquest desplaçament?
Si tot aquest projecte ha generat un expedient complert, sol.licitem poder consultarlo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, 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 18394 i data 16 d’abril i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 24 d’abril de 2012, en relació a:
“… Es va pagar un viatge a Costa de Marfil amb pressupost municipal?
Si la resposta és afirmativa,
A quina partida pressupostària es va imputar la despesa?
Quines persones de l’Ajuntament van representar el nostre municipi en aquest
viatge?
Amb quin motiu o per quin projecte es va portar a terme aquest desplaçament?
Si tot aquest projecte ha generat un expedient complert, sol•licitem poder consultarlo.”
Em plau comunicar-vos que no existeix cap decret d’autorització de comissió de
serveis per viatjar a Costa de Marfil de cap Regidor, ni de personal d’aquest
Ajuntament durant l’anualitat 2011 i amb el que portem del 2012.
Ben atentament,”
4.- RGE núm. 16395, de 16 d’abril de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 24 d’abril de 2012.

per
que
DE
que

Degut als darrers esdeveniments del passat 29 de març, dia de la vaga general, dia
en el que grups violents es van aprofitar dels manifestants pacífics i van causar
aldarulls a Barcelona, aquests violents són antisistemes vinculats a l’extrema
esquerra.
Tenim informació verbal aportada per veïns del barri centre, que al carrer Provença,
30 s’ubica un local amb el rètol “Casal Popular” que no respecta el descans dels
veïns i que ven alcohol sense permís.
Pregunta sobre el “Casal Popular” del barri centre,
Aquest “Casal Popular” té el permís, la llicència i les inspeccions necessàries per la
seva activitat?
Compleix específicament amb les normatives de venda d’alcohol?
Donat que alguns joves que el freqüenten són persones imputades judicialment per
pertinença a grups violents vinculats amb l’extrema esquerra, s’està produint per part
de Guardia Urbana algun control preventiu?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, 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 16.395 i data 16 d’abril de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 d’abril de 2012, en relació amb el Casal
Popular ubicat al carrer Provença núm. 30, us comunico que, després de fer visita
d’inspecció a l’adreça donada i de consultar els fitxers tributaris d’aquest Ajuntament,
s’ha trobat que al local del carrer Provença núm. 28-30 hi consta la CANDIDATURA
UNITAT POPULAR DE L’Hospitalet. ”

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, hem finalitzat el posicionament de tots els grups polítics, ara sí, passem a
Precs i Preguntes, hi ha algun prec o alguna pregunta? Un moment, sí, entre
els regidors i regidores, sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, dos ruegos. Uno ya lo comenté cuando presentó el grupo socialista la
moción sobre la homosexualidad, que el punto número 4 dice, pedir a la
Conselleria d’Ensenyament, pues la aplicación de un protocolo de prevención
y detección de los casos de acoso homófobo en las escuelas, y era para
saber si tienen datos de que haya sucedido estas situaciones en las escuelas
de Hospitalet, que nos los faciliten. Entiendo que si se pide la aplicación de un
protocolo es porque algo habrá, sino no tiene sentido pedirlo, entiendo yo. Y
por tanto, qué datos hay en la ciudad de Hospitalet de este tipo de acoso.
Y el segundo, ya anunciamos que en esta semana vamos a presentar una
batería de preguntas, intentamos, para que sean contestadas en la próxima
Junta Local, que ya se ha convocado para el 9 de mayo, y lo que pedimos es
que, por favor, en la medida de lo posible, se contesten ya ahí, para no tener
que venir al Pleno y pedir, pues bueno, que se contesten cada una de ellas,
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van a ir en el sentido del Plan de Seguridad de Cataluña, si hay una encuesta
de victimización en la ciudad de Hospitalet, y el informe que cada año, en el
primer trimestre de cada año, este Ayuntamiento tiene la obligación de
entregar al departamento de Seguridad de la Generalitat, sobre el estado de
seguridad de la ciudad, entre otras muchas preguntas. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. No, li demano autorització per prendre la paraula, a
l’afirmació que ha fet vostè per manca de documentació, quan jo he fet la
defensa del meu vot en la moció de l’AERI. Vostè ha afirmat que a mi em
mancava documentació i que havia de parlar amb el Sr. Pallarès. ¿Puc parlar
Sra. Alcaldessa? Gràcies.
Bé, miri, no hi havia manca...

SRA. ALCALDESSA
Home, no sé si és un prec, una pregunta o...

SR. PÉREZ
És un prec, perquè vostè em deixi parlar.

SRA. ALCALDESSA
Doncs li dic que sí, que parli.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Miri, jo a vostè no li tinc en compte el menysteniment
que ha dit que em mancava documentació, perquè vostè parlava d’un Ple, de
memòria, de novembre del 2009, i clar és difícil recordar el que el Sr. Jaume
Pallarès va dir en aquell Ple. Jo li estic parlant amb l’Acta d’aquell Ple a la mà i
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he estat estudiant-la durant una setmana, això i tota la documentació, i jo he
parlat el mateix que deia el Sr. Jaume Pallarès, pràcticament fil per randa, això
és el que vull deixar clar, o sigui, documentat suficient. Gràcies Sra.
Alcaldessa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, a veure Sr. Pallarès, ai! perdó, Sr. Pérez, a veure, el que jo crec és
que hi ha una part que sí que és cert que pot vostè trobar en les Actes del Ple,
una altra cosa és tota la documentació en relació a aquesta qüestió, i una altra
és allò que forma part de la història i que moltes vegades no es documenta i
queda d’una altra forma, i l’experiència i el viure els temes, doncs fa que les
visions siguin unes o siguin altres. I en aquest tema, jo repeteixo, i no és per
tenir-li a vostè cap..., en fi, que no tinc cap problema, però dir-li que el Sr.
Pallarès era la persona que havia portat això des del principi, que era una
persona que, a més a més, llegia absolutament tot fil per randa i que ell, en
aquell moment, doncs tenia aquella preocupació, que afortunadament mai no
va tenir cap raó, a excepció, malauradament, d’enguany, quan el Partit
Popular no ha complert el que deia aquell conveni, el que hi havia en els
acords que s’havien establert. Per tant, malauradament, al final el Sr. Pallarès
ha tingut raó, doncs perquè el Partit Popular no ha tingut la sensibilitat
suficient per complir els acords que hi havia amb aquest Ajuntament.
En tot cas, ara sí, passem als precs o les preguntes del públic, en fi,
començarem per aquí, la Sra. M. de l’Associació de Fibromialgia.

SRA. M.H.
Hola, bien, soy M.H. de la Asociación de Fibromialgia y queríamos dejar claro
que días como hoy dan mucho valor y muchas ganas de seguir luchando por
los derechos de los enfermos de fibromialgia, fatiga crónica, y de otras
enfermedades también menospreciadas por la sociedad en general. Y
también por sus familiares, que muchas veces están tan incomprendidos y tan
abandonados, como los propios enfermos. Y daros a vosotros y a todos los
asistentes las gracias, por su sensibilidad y su comprensión. Nada más.

SRA. ALCALDESSA
Pues muchas gracias M. Bueno, yo simplemente os vuelvo a agradecer en
nombre de todo el Consistorio, bueno, pues vuestro trabajo, lo he dicho antes
y insisto, el trabajo diario, ese trabajo que no se ve, pero ese trabajo tan
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necesario, no desde un punto de vista individual, que también, sino desde un
punto de vista colectivo, y creo que entidades como la vuestra son por lo que
nosotros trabajamos y nos sentimos orgullosos de las personas, de los
ciudadanos, de los valores que esta ciudad transmite, traslada, ha trabajado
durante tantos años y que, en estas cosas, en estos casos, se ven y son un
claro ejemplo de cómo somos los ciudadanos y ciudadanas de Hospitalet. Por
tanto, muchas gracias y a continuar trabajando.
Bien, a ver, hay bastantes palabras, Sr. R., sí, T. también te he visto.

SR. R.F.
Hola buenas noches, buenas tardes, lo que sea. Yo tomo la palabra para
referirme a la moción que el Partido Popular ha presentado en este
Consistorio y, claro, evidentemente hemos venido a protestar, porque ya basta
de pisotear la dignidad de los hombres y mujeres de Bellvitge, ya basta. Mirad,
hace ya largo tiempo, llevamos seis meses de lucha en Bellvitge por la
sanidad pública. En el Parlamento, la Sra. E.G., hace mucho tiempo ya, antes
de aprobar los presupuestos, nos dijo, no os preocupéis, tenéis nuestro
apoyo, aunque tengamos los presupuestos y vemos que hoy se presenta esta
moción, señorías, porque basta ya de tomaduras de pelo, con amigos así,
nosotros no necesitamos ningún enemigo. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
A ver Polonio, si es para el mismo tema…

SR. F.P.
Vamos a ver, yo le pediría a la Sra. Meritxell Borràs que me aclarase la
manipulación que ha hecho de la petición que ha hecho la Comisión que hay
en Rambla de La Marina, la petición que le hemos hecho al Sr. Boí, nosotros,
la petición que hemos hecho junto con la Alcaldesa. Y nos hemos enterado,
de muy buenas fuentes, que la Sra. Meritxell Borràs ha avisado a dos o tres,
tiene contacto con dos o tres vecinos de allí, de la Asociación de Vecinos de
Bellvitge, y en el momento que manipuló esto, le pasó la información y
nosotros hemos tenido que indagar para poder enterarnos del día que nos
daba el Sr. Boí la reunión. O sea, a ver si usted me puede aclarar a mí esto
¿vale? Que lo sabe manipular muy bien, igual que sabe, aquí a la gente,
ponerla como la pone ¿vale? Muchas gracias.
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SRA. ALCALDESSA
A ver, Sra. T.J.

SRA. T.J.
Hola, buenas noches. Yo quería hablar sobre el tema del AERI, a ver, yo le
haría un ruego, que es que dejen de lado ya las herencias, porque ya no nos
creemos, los vecinos y vecinas y los ciudadanos, ya estamos un poco hartos
de que, cuando se plantea un tema, es que el otro no nos dejó dinero y el que
viene tiene dinero. A ver, herencias más vale que no las toquéis, porque aquí
Convergència i Unió ha gobernado 23 años, luego ha gobernado 7 el tripartito
y ahora está gobernando otra vez Convergència, en España los socialista,
después vino el PP, después vinieron los socialistas y ahora está el PP, o sea
que ya es un cachondeo esto de que el anterior siempre tiene la culpa de
todo, eso por un lado, un ruego, que cada vez que vengamos al Pleno a
plantear algún tema no estéis todo el tiempo hablando de las herencias
anteriores.
En relación al convenio para la rehabilitación de los barrios, sobre todo los que
más padecimos el tema del AVE, y hablo concretamente el barrio del Gornal.
El barrio del Gornal, en el año 2008, se firmó el convenio entre el Ministerio de
la Vivienda, en aquel momento, que luego se suprimió el Ministerio de la
Vivienda, y el Ayuntamiento de Hospitalet, y otro convenio con el
Ayuntamiento de Barcelona, para la rehabilitación y para una dotación de
unos importes, que se han ido cumpliendo, con muchas dificultades, con
muchísimas reivindicaciones por parte de la Coordinadora de Entidades y
Vecinos, con muchísimas reuniones para que nos llegara el dinero a tiempo,
con muchísimas reivindicaciones para que el convenio se firmara antes de
terminar el año, esto, año tras año, hasta ahora se ha ido cumpliendo.
El primer año es verdad que se presentaron pocos expedientes, el Sr.
Ordóñez que no tiene mucha idea de lo que ha pasado en Gornal, no sé si es
que le han informado mal, hubo muchos problemas, porque los vecinos de las
comunidades y los propietarios de sus pisos, tenían que pagar el 50% y, por lo
tanto, había que reunir ese dinero y, por lo tanto, se tardó un poco de tiempo
en poder presentar los expedientes y poder presentar las facturas que había
que hacer. Aquí tenemos un entendido como de ingeniero en el barrio del
Gornal, y él sabe más que nadie, y José Luis también sabe bastante de eso,
entonces, hasta ahora se ha cumplido el convenio, ahora llega el Partido
Popular, y en lugar de los cuatro millones que estaban firmados y pactados,
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por eso digo que dejéis de lado las herencias, si hay un convenio, hay un trato
con un barrio, por favor, que se cumpla.

SRA. ALCALDESSA
De acuerdo.

SRA. T.J.
No el millón de euros que nos quieren dar, que es una miseria y que no
resuelve el problema de muchísimas familias y de muchísimas comunidades.

SRA. ALCALDESSA
Hi havia una altra petició.

SR. F.D.
Hola, soy F.D., soy periodista, redactor de La Farga, soy miembro también del
Comité de Trabajadores, por el Sindicato de Periodistas de Cataluña, y me
quería referir a la moción, obviamente, que hace alusión a la cuestión de la
reformulación de los medios de comunicación públicos de l’Hospitalet.
En primer lugar, por congratularme de que, bueno, también hoy y en Plenos
anteriores, digamos, se nos dé una garantía de mantenimiento de los puestos
de trabajo. Ya sé que es un acuerdo que viene de Plenos anteriores, pero yo
no había tenido ocasión de decirlo y, en fin, me apetecía decirlo, porque me
parece pertinente.
Pel que fa al procés de reformulació de mitjans, doncs home, tan de bo, de tot
plegat, surti una estructura de mitjans de comunicació públic de l'Hospitalet,
doncs amb prou dotació, amb prou varietat de formats, plataformes,
publicacions, etc, com per poder prestar un bon servei a la ciutadania, com
per poder, doncs tenir prou eines per reflectir tota l’activitat que genera
l'Hospitalet en diversos àmbits, des de l’esport a la política.
En aquest punt, jo particularment com a treballador públic, doncs m’hi sento
implicat i, en fi, volia dir que podeu comptar amb mi i amb els meus companys,
és a dir, amb la plantilla dels mitjans de comunicació municipals. Entenc que
és un tema que té prou transcendència com perquè ho fem amb calma i que
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surti bé, però sí que és cert, i això sí que seria, diguem-ne, el meu prec a títol
particular, que, si més no, el conjunt de la plantilla, com a col·lectiu, hem estat
una mica a les fosques, no hem tingut gaire informació, i no és que vulguem
tenir un tracte privilegiat, però atenent que som, diguem-ne, directíssimament
afectats per aquesta situació, no només per la qüestió del lloc de feina, sinó
per la qüestió professional, doncs poder tenir una mica més d’informació,
perquè aquesta incertesa, us ho puc assegurar, genera un grau d’angoixa,
doncs prou elevat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi havia un senyor..., està parlant per telèfon..., no, no, si pot dir el
seu nom si us plau.

SR. J.M.
Sí, hola, bona nit, sóc en J.M., vocal de relacions institucionals de Ciutadans,
Partit de la Ciutadania. Hem estat fent un treball de camp, mirant DOGC,
sumant coses que hem trobat als diferents mitjans, on es comuniquen els
gastos de Generalitat, i hem trobat una suma de 2.500 milions que es gasten
aproximadament en ambaixades, en personal expatriat, i demés. Hi ha varis
parlamentaris aquí, dintre de la corporació local ¿serien capaços de, a
vegades, de despatxar funcionaris d’aquí o reclamar que a vegades despatxar
funcionaris d’aquí, s’ampliessin els funcionaris d’aquí, tornessin, funcionaris
que estan expatriats en ambaixades de la Generalitat i poder, per exemple,
subministrar el CAP, els metges de capçalera que li falten, o poder
subministrar els vehicles patrulla que s’hi puguin envellir o cursos d’adaptació
de la guàrdia urbana...

SRA. ALCALDESSA
Jo, si em disculpa, Sr. Martínez, un moment, un moment, a veure ¿em pot dir
de quin punt de l’Ordre del Dia està vostè parlant?

SR. J.M.
Parlava de seguretat ciutadana, d’una consulta que han fet veïns i parlava...
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, molt bé, d’acord. Hi ha alguna petició més? Sí, aquí hi ha una
senyora.

SRA. F.N.
Hola, buenas noches a todos. Soy F.N. y he pedido la palabra para reprochar
tanto a Plataforma, como al Partido Popular, con el desprecio que se han
dirigido cuando se han referido a la República. Somos muchos familiares que
estamos esperando recuperar los restos de nuestra familia, muchos, y ni
siquiera nos dejan eso, y encima ustedes se van a mofar un poquito, me
parece una falta de respeto. Nosotros sólo queremos recuperar sus cuerpos,
para devolverles su dignidad, que en su día se la quitaron, cuando luchaban
por la libertad, que no es poco. Por lo tanto, yo creo que se han dirigido o se
han referido a ella con una falta de respeto muy grande. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Bé, jo no sé si hi ha algun regidor que…, sí, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Se m’ha demanat informació, jo dir-los que jo el que
vaig fer arribar al Conseller és la nota que em van fer arribar vostès, no sé si
vostès o qui, però que era de la Federació d’Associacions de Veïns, en la qual
demanaven la convocatòria amb la Federació d’Associacions de Veïns. Sí
vostès aquí em van entregar una nota, que no sé si la van donar als altres
grups municipals, i em van demanar, era una nota perquè la fes arribar al
Conseller Boí Ruiz, escolti, jo no menteixo, i aquí, en aquest Ple, a mi se’m va
donar en mà, aquí, exactament aquí assegudeta, em van donar..., no, vostè
no, però els veïns sí, em van donar aquesta nota de la Federació
d’Associacions de Veïns que jo vaig fer arribar, ja parlem de fa un mes i mig o
dos, al President i al Conseller. Si vostès, com diu vostè, va tenir una
entrevista amb el Sr. Boí Ruiz, jo no la vaig tenir ¿veritat que jo no hi era quan
vostès van parlar amb el Sr. Boí Ruiz? Per tant, el que vostès van acordar
amb el Sr. Boí Ruiz, amb tota sinceritat, amb el Conseller Boí Ruiz, jo no ho sé
i, a partir d’aquí, doncs què vol que li digui, jo he fet el que a mi se m’ha
demanat, fer arribar la nota aquella d’uns i altres, i facilitar... No em digui que
no, jo he fet arribar...
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Parla el Sr. P. sense micròfon i no s’escolta el que diu.

SRA. ALCALDESSA
A ver P...

SRA. BORRÀS
Però què diu, jo he fet arribar la nota que a mi em van donar en un Ple i estan
tots vostès de testimonis i consta a les Actes.

SRA. ALCALDESSA
A ver, en todo caso, usted ha pedido una aclaración, la Sra. Borràs ha dado…,
a ver, yo simplemente para clarificar, el Conseller no se ha visto con los
vecinos, más quisieran los vecinos haberse visto con el Conseller, la reunión
está prevista el día 2 de mayo, repito, si no hay cambios, si no se modifica, es
el 2 de mayo cuando está prevista esa reunión.
A ver, R., en fin, ha hecho una exposición un poco…, ha hecho más una
exposición que pregunta o que una cuestión, en fin, no sé si el Partido Popular
quiere contestar, en todo caso, si no pues, en fin.
Y la Sra. T.J., a ver, nos pedía el tema de las herencias, hombre, hay
herencias y herencias, yo creo que la herencia del convenio del AERI es una
buena herencia, lo único que tiene que hacer el gobierno actual es acabar de
cumplir el compromiso que había entre…
Parla la Sra. J. sense micròfon i no s’escolta el que diu.
No, no, sí, sí, pero que quiero decir que, en este caso, creo que es una
herencia positiva, a pesar de las dificultades, a pesar del problema, pero a ver,
pensemos que gracias al AERI ha habido más de 9.000 consultas realizadas
en las oficinas nuestras, municipales, para dar información a los vecinos, se
han arreglado, pues más de casi, creo recordar, unas 300 comunidades, esto
ha beneficiado a muchísimas familias, a muchísimas personas, creo que ha
sido como cómputo final, todavía no hemos hecho el balance final, pero creo
que vamos en un buen camino, a pesar de las dificultades y a pesar de la
crisis.
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El Sr. P.D. hacía un prec, tomamos nota del prec, pero en todo caso creo que
hay oportunidades bastantes, como para poder establecer diálogo, no en un
Pleno municipal, que siempre es una fórmula bastante, en fin, complicada, y
más en el caso de los trabajadores de La Farga y de los propios
representantes de La Farga.
El Sr. M., hacía…, yo, disculpe, pero ¿ya se ha ido? bueno, pues entonces
está bien.
Y bueno, en todo caso, la Sra. F. hacía unas consideraciones respecto a la
falta de respeto que ponía en evidencia respecto a un tema muy concreto de
la República, que no sé si el Partido Popular o Plataforma quieren decir
alguna cosa, si no es así, pues quedan por escrito, quedará constancia.
Y, en todo caso, finalizamos aquí el Pleno, el Sr. M. ha vuelto, pero se levanta
ya la sesión.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

